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Πεπίλητη 
 

Ο ζρεδηαζκφο ελφο ηζηφηνπνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο  γηα ηελ επηηπρία 

ηνπ, θαη πξέπεη λα  ηεξεζνχλ θάπνηνη θαλφλεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 

επρξεζηία ηνπ. 

Οη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ην πφζν εκθαλίζηκνο θαη επράξηζηνο 

είλαη, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ην πφζν ιεηηνπξγηθφο είλαη γηα ηνλ απιφ ρξήζηε. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξαγκαηεχεηαη ν επηζηεκνληθνχ θιάδνο ηεο Αιιειεπίδξαζεο 

Τπνινγηζηή-Αλζξψπνπ ( Human Computer Interaction – HCI ). 

Σν HCI αζρνιείηαη κε ηελ δηεπαθή κεηαμχ αλζξψπνπ θαη Τπνινγηζηή θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην δηαδίθηπν αζρνιείηαη κε ην πψο νη επηζθέπηεο βιέπνπλ, 

πινεγνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηζηφηνπν θαη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ πξνεξγαζία θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ.  

Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ HCI είλαη λα εμαζθαιίδεη φηη νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα 

πξνβάιινπλ, λα εμεξεπλνχλ θαη λα αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ ηζηνζειίδα φζν ην 

δπλαηφλ επθνιφηεξα θαη πην επράξηζηα. 

ηφρνο απηήο ηεο πηπρηαθήο είλαη ε κειέηε θαη ε παξνπζίαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ ελφο ηζηφηνπνπ φπσο απνηππψλνληαη απφ 

κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ εξεπλεηέο ηνπ HCI. 

Βάζε ησλ αξρψλ ηνπ HCI, ν ζρεδηαζηήο ζα κπνξέζεη λα ιάβεη απνθάζεηο γηα ηελ δν-

κή ηνπ ηζηφηνπνπ, ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηελ κνξθή πνπ ζα έρεη ην ζχ-

ζηεκα πινήγεζεο θηι.  

ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο, ζα αμηνινγεζεί ε επρξεζηία ηνπ ηζηφ-

ηνπνπ κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ζηνλ νπνίν παξέρεηαη ε ππεξεζία online θξάηε-

ζεο δσκαηίσλ, ε άκεζε απάληεζε απφ ην ζχζηεκα γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη πξφηα-

ζε άιινπ δσκαηίνπ ζε πεξίπησζε κε δηαζεζηκφηεηαο. Όιν απηφ ρσξίο θάπνηα πνιπ-

πινθφηεηα θαη δπζθνιία απφ ηελ κεξηά ηνπ ρξήζηε. 

 

Λέξειρ Κλειδιά:  Αιιειεπίδξαζε Τπνινγηζηή-Αλζξψπνπ,  Γπλακηθή ηζηνζειίδα, 

Δπρξεζηία. 
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Abstract 

During the design of a website it is very important to follow some rules in order to 

reassure its usability. Designers often forget that websites, apart from being seemingly 

attractive and legible, they also have to be user friendly and functional  and to interact 

with the user. This is the discussed subject of the scientific department of the Human 

Computer Interaction – HCI. 

HCI deals with the interaction between Human (User) and Computer (Webpage) and 

specifically with how the visitors see, navigate and use a website. All this procedure is 

very important for the preparatory work of its construct. The general goal of the HCI 

is to ensure that the visitors are able to project, explore, and obtain information from 

the website as easy as possible. 

The purpose of this work is the study and presentation of the factors that influence the 

users’ navigation as it is shown in studies that have been done by the researchers of 

the HCI. Based on the principles of the HCI, the designer will be able to take 

decisions for the configuration of the website, the organization of the content, the 

form that the navigation system will have etc. 

In practical part of this project we will assess the usability of a hotel’s website in 

which is provided online room reservation, immediate response from the system for 

availability and a proposal for another  room in case of unavailability. All this without 

any complexity and difficulty on the part of the user. 

 

Keywords: Human-Computer Interaction, Dynamic website, Usability. 
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Κεθάλαιο 1 - Διζαγυγή 

1.1.1 Γιαδίκηςο  

Σν Γηαδίθηπν είλαη έλα παγθφζκην δεκφζην δίθηπν ππνινγηζηψλ ζπλδεδεκέλσλ 

κεηαμχ ηνπο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ κηα  θαζηεξσκέλε νκάδα πξσηνθφιισλ γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ εθαηνκκχξηα ρξήζηεο  θαζεκεξηλά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

Οη δηαζπλδεδεκέλνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο αλά ηνλ θφζκν, νη νπνίνη βξίζθνληαη 

ζε έλα θνηλφ δίθηπν επηθνηλσλίαο, αληαιιάζζνπλ κελχκαηα (παθέηα) κε ηε ρξήζε 

δηαθφξσλ πξσηνθφιισλ (ηππνπνηεκέλνη θαλφλεο επηθνηλσλίαο), ηα νπνία 

πινπνηνχληαη ζε επίπεδν πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. 

Σν Γηαδίθηπν ζήκεξα έρεη γίλεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο πνιιψλ αλζξψπσλ 

αλεμαξηήησο ειηθίαο, κφξθσζεο, θνηλσληθήο ζέζεο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο.  

Η κεγάιε απήρεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ νθείιεηαη θπξίσο :  

- ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο γηα πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία. 

- ηνλ εχθνιν ηξφπν ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

- ην φηη νπνηνζδήπνηε ππνινγηζηήο κπνξεί λα ζπλδεζεί εχθνια θαη γξήγνξα ζην   

Γηαδίθηπν κε ειάρηζην επηπξφζζεην εμνπιηζκφ. 

1.2.2 Σσεδιαζμόρ Σελίδυν Ιζηού (Web development) 

Ο ζρεδηαζκφο  ηζηνζειίδσλ είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ 

πεξηερνκέλνπ (ζπλήζσο ππεξθεηκέλνπ, ή πνιπκέζσλ), νη νπνίεο πξνβάιινληαη ζηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηχνπ, κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο (browser). 

Ο ζρεδηαζκφο ζην Γηαδίθηπν αθνξά ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ 

πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο θηάλνπλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε κέζσ ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ, κε 

ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ φπσο έλαο θπιινκεηξεηήο (web browser) ή άιινπ ινγηζκηθνχ 

ζρεδηαζκέλνπ γηα ην δηαδίθηπν φπσο ε ηειεφξαζε κέζσ δηαδηθηχνπ, θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ θιπ. 

Η ηζηνζειίδα είλαη έλα ειεθηξνληθφ αξρείν ή έλα ζχλνιν απφ ειεθηξνληθά αξρεία 

πνπ ππάξρνπλ ζε έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο εμππεξεηεηέο (server/servers) θαη 

παξνπζηάδεη θείκελα θαη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε.  
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Σέηνηα ζηνηρεία φπσο θείκελν, εηθφλεο (ζχκθσλα κε ηα πξφηππα SVG, BMP, GIF, 

JPEG ή PNG) θαη θφξκεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε ζειίδα κε ηε ρξήζε 

γισζζψλ ζήκαλζεο ππεξθεηκέλνπ φπσο HTML/XHTML/XML. 

 Η αλαπαξαγσγή πην ζχλζεησλ πνιπκέζσλ (αλπζκαηηθψλ γξαθηθψλ, βίληεν, ήρσλ, 

γξαθηθψλ κε ελζσκαησκέλν ήρν θαη εηθφλα) κπνξεί λα γίλεη κε πξφζζεηα (plug-ins) 

φπσο ην Flash, ην QuickTime, ην πεξηβάιινλ ρξφλνπ εθηέιεζεο Java, θ.α ή κε 

ηερλνινγίεο φπσο νη γιψζζεο ζήκαλζεο HTML5, XML θαη MathML, θαη ην πξφηππν 

θχιισλ ζηπι CSS 3. 

Οη θαηλνχξηεο εθδφζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο  πνπ αθνινπζνχλ ηα W3C 

πξφηππα νδήγεζαλ ζε κηα επξεία απνδνρή θαη ρξήζε ησλ XHTML/XML ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα CSS (Cascading Style Sheets) γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζηνηρείσλ θαη αληηθεηκέλσλ ηεο ηζηνζειίδαο. 

Σα ηειεπηαία πξφηππα ζηνρεχνπλ ζην λα απνθηήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο 

ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ κηα επξεία γθάκα επηινγήο πνιπκέζσλ θαη 

πξφζβαζεο ζηνπο πειάηεο ρσξίο ηε ρξήζε ησλ πξνζζέησλ (plug-ins). 

 

Γεληθφηεξα νη ηζηνζειίδεο δηαρσξίδνληαη ζε ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο: 

   - Οη ζηαηηθέο δελ αιιάδνπλ πεξηερφκελν θαη δηάηαμε (layout) κε νπνηνδήπνηε 

αίηεκα εθηφο θαη αλ ν πξνγξακκαηηζηήο αλαβαζκίζεη (update) ηε ζειίδα. Μηα απιή 

HTML ζειίδα είλαη παξάδεηγκα ζηαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

  -  Οη δπλακηθέο πξνζαξκφδνπλ ην πεξηερφκελν θαη/ή ηελ εκθάληζή ηνπο ζχκθσλα κε 

ηελ θαηαρψξεζε/αιιειεπίδξαζε ή ηηο αιιαγέο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ζην πεξηβάιινλ 

πξνγξακκαηηζκνχ (ρξήζηεο, ψξα, ηξνπνπνηήζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, θηι) Σν 

πεξηερφκελν κπνξεί λα αιιάδεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηειηθνχ-ρξήζηε κε ηε ρξήζε 

ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ εθηεινχληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε 

(JavaScript, VBScript, Actionscript, θηι.). 

Σν πεξηερφκελν ζηηο δπλακηθέο ζειίδεο ζπρλά κεηαθξάδεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή 

(server) κέζσ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ εθηεινχληαη ζηνλ εμππεξεηεηή (Perl, 

PHP, ASP, JSP, ColdFusion, .NET θηι). 

Με ηελ ζπλερφκελε εηδίθεπζε ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο δεκηνπξγείηαη ε 

αλάγθε δηαρσξηζκνχ ηνπ ζρεδηαζηή ηζηνζειίδσλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή 

ηζηνζειίδσλ. 

Γηα ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ κηαο ηζηνζειίδαο, κηαο εθαξκνγήο ή ελφο πνιπκέζνπ 

γηα ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ζπλδπάδνληαη πνιινί θιάδνη φπσο animation, ζπγγξαθή, 
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επηθνηλσληαθφο ζρεδηαζκφο, εηαηξηθή ηαπηφηεηα, ζρεδηαζκφο γξαθηθψλ, 

αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή, αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηψλ, ζρεδηαζκφο 

αιιειεπίδξαζεο, marketing, θσηνγξαθία, βειηηζηνπνίεζε κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη 

ηππνγξαθία. 
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Κεθάλαιο 2 – Αλληλεπίδπαζη Ανθπώπος Υπολογιζηή 

2.1 Δπεξήγηζη ηος όπος Αλληλεπίδπαζη Ανθπώπος Υπολογιζηή 

Η Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ Τπνινγηζηή είλαη κηα επηζηήκε βαζηθή πιένλ ζηε 

ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε νπνηαζδήπνηε εθαξκνγήο, απφ κία απιή εθαξκνγή κέρξη 

νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα πξνζνκνίσζεο, θ.α.  

ε αγγιηθφ φξν ε «Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ - Τπνινγηζηή», είλαη δηαδεδνκέλν σο 

"HCI" (Human Computer Interaction) θαη έρεη εθαξκνγή ζε πνιιέο επηζηεκνληθέο 

πεξηνρέο. (ACM SIGCH, 1992). 

Σν HCI αζρνιείηαη κε ηελ δηαδξαζηηθφηεηα κεηαμχ αλζξψπνπ (ρξήζηε) θαη 

Τπνινγηζηή (ηζηφηνπνπ) θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην δηαδίθηπν αζρνιείηαη κε ην πψο νη 

επηζθέπηεο βιέπνπλ, πινεγνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηζηφηνπν θαη απνηειεί 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πξνεξγαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπήο ηνπ. Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ 

HCI είλαη λα εμαζθαιίδεη φηη νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ, λα εμεξεπλνχλ 

θαη λα αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ ηζηνζειίδα φζν ην δπλαηφλ επθνιφηεξα θαη πην 

επράξηζηα. 

Δηδηθά ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ζην ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ επηβάιιεηαη 

λα αλαγλσξηζηεί ε αμία ηεο σο κηαο ζεκειηψδνπο θαη θαζνιηθήο ηζρχνο ζεσξίαο.  

Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο επηζηήκεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα εμεηδίθεπζε αλ θαη 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθή πιεξνθνξία. 

Γηα ην ζρεδηαζηή ζπζηεκάησλ απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο 

ζρεδηαζκνχ. (http://www.hci-course.gr/) 

Η Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ - Τπνινγηζηή είλαη ε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο 

πιεξνθνξηθήο πνπ κειεηάεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

δηαδξαζηηθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (interactive computer systems) δειαδή 

ζπζηεκάησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ρξήζηεο ηνπο ("Special Interest Group on 

Computer - Human Interaction Curriculum Development Group, New York, 1992").  

Παξφια απηά, φηαλ κηιάκε γηα αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ - ππνινγηζηή, δελ έρνπκε 

ππφςε καο θαη' αλάγθε έλα θαη κνλαδηθφ ρξήζηε κε έλα πξνζσπηθφ ππνινγηζηή. 

Με ηνλ φξν «ρξήζηεο» κπνξεί λα ελλννχκε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε, κηα νκάδα 

ρξεζηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη, ή κηα ζεηξά απφ ρξήζηεο ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ ν 

θαζέλαο αζρνιείηαη κε θάπνην κέξνο κηαο εξγαζίαο ή δηαδηθαζίαο. 
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Ωο ρξήζηεο ζεσξείηαη νπνηνζδήπνηε πξνζπαζεί λα νινθιεξψζεη κηα εξγαζία 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία. 

Με ηνλ φξν «ππνινγηζηήο» ελλννχκε νπνηαδήπνηε ηερλνινγία πνπ πνηθίιεη απφ ηνλ 

ζπκβαηηθφ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή κέρξη έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα επξείαο 

θιίκαθαο, κηα δηεξγαζία ειέγρνπ ζπζηεκάησλ ή έλα ελζσκαησκέλν ζχζηεκα.  

Σν ζχζηεκα κπνξεί λα πεξηέρεη κε ππνινγηζηηθά θνκκάηηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη άιισλ αλζξψπσλ.  

Με ηνλ φξν «αιιειεπίδξαζε» ελλννχκε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε έλα 

ρξήζηε θαη έλαλ ππνινγηζηή, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα άκεζε ή έκκεζε. 

(Danino, 2001). 

 Η άκεζε αιιειεπίδξαζε ζρεηίδεηαη κε δηάινγν, ηελ  αλάδξαζε θαη ηνλ έιεγρν θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο. Η έκκεζε αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη ζε background ή batch processing. Σν ζεκαληηθφ θαη ην θνηλφ ζε φια ηα 

παξαπάλσ ζελάξηα είλαη ην φηη ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ 

ππνινγηζηή ψζηε λα επηηεπρζεί θάηη. 

ηφρνο απηήο ηεο πηπρηαθήο είλαη ε κειέηε θαη ε παξνπζίαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ ελφο ηζηφηνπνπ φπσο απνηππψλνληαη απφ 

κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ εξεπλεηέο ηνπ HCI.  

Βάζε ησλ αξρψλ ηνπ HCI, ν ζρεδηαζηήο ζα κπνξέζεη λα ιάβεη απνθάζεηο γηα ηελ 

δνκή ηνπ ηζηφηνπνπ, ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηελ κνξθή πνπ ζα έρεη ην 

ζχζηεκα πινήγεζεο θηι.  

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ηζηνηφπνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επηηπρία ηνπ λα 

έρνπλ ηεξεζεί θάπνηνη θαλφλεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ επρξεζηία ηνπ.  

πρλά νη ζρεδηαζηέο μερλάλε φηη έλαο ηζηφηνπνο πέξα απφ επράξηζηνο εκθαληζηαθά 

θαη επαλάγλσζηνο πξέπεη λα είλαη εχρξεζηνο θαη ιεηηνπξγηθφο, γηαηί, αληίζεηα κε έλα 

έληππν θείκελν, έρεη θαη ηνλ παξάγνληα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε.  

ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο, έρεη θαηαζθεπαζηεί έλαο ηζηνρψξνο 

κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κε δπλαηφηεηα on-line θξάηεζεο δσκαηίνπ. 

Ο ηζηνρψξνο απηφο ζρεδηάζηεθε ψζηε λα είλαη εχρξεζηνο, ηαρχο θαη θαιαίζζεηνο 

ηφζν γηα ηνλ ρξήζηε-πειάηε, φζν θαη γηα ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηνρψξνπ. 
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2.2.  Έννοια ηηρ Αλληλεπίδπαζηρ Ανθπώπος Υπολογιζηή 

2.2.1 Θευπηηική πποζέγγιζη 

 

Η Αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή (HCI) εξεπλά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ (ρξήζηεο) θαη ησλ ππνινγηζηψλ. Οη εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο HCI ηεξνχλ 

ηφζν ηνπο  ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ππνινγηζηέο 

φζν θαη ηηο ηερλνινγίεο ζρεδηαζκνχ πνπ επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ππνινγηζηέο κε λένπο ηξφπνπο. 

Οη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ππνινγηζηέο κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ην 

πεξηβάιινλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ππνινγηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηεπθφιπλζε απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο. Desktop 

εθαξκνγέο, πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζην internet, ππνινγηζηέο ρεηξφο, θαη ηα 

πεξίπηεξα ππνινγηζηψλ θάλνπλ ρξήζε ηεο επηθξαηνχζαο γξαθηθήο επαθήο ρξήζηε 

(GUI) ηνπ ζήκεξα. 

Η Association for Computing Machinery νξίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-

ππνινγηζηή σο " Μηα πεηζαξρηθή αλεζπρία κε  ζρεδηαζκφ, αμηνιφγεζε θαη  εθαξκνγή 

ησλ δηαδξαζηηθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα αλζξψπηλε ρξήζε θαη κε ηε 

κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ." (Wikipedia) 

Μηα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ HCI είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ. 

Δπεηδή ε αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή κειεηά έλαλ άλζξσπν θαη κηα 

κεραλή ζηελ επηθνηλσλία ηνπο, αληιεί ηελ ππνζηήξημε ηεο γλψζεο ηφζν γηα ηελ 

κεραλή φζν θαη ηελ αλζξψπηλε πιεπξά. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ κεραλήκαηνο, νη ηερληθέο ζε γξαθηθά ππνινγηζηψλ, ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηα πεξηβάιινληα 

αλάπηπμεο είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εμέιημε ηνπ HCI. 

Απφ ηελ αλζξψπηλε πιεπξά, ε ζεσξία ηεο επηθνηλσλίαο, ην γξαθηθφ θαη βηνκεραληθφ 

ζρέδην, ε γισζζνινγία, νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, ε γλσζηηθή ςπρνινγία, ε θνηλσληθή 

ςπρνινγία, θαη άιινη αλζξψπηλνη παξάγνληεο, φπσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ππνινγηζηψλ, είλαη επίζεο ζρεηηθέο γηα ηελ εμέιημε ηνπ HCI. 
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Σν HCΙ επίζεο κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο ε αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-κεραλήο 

(HMI), αιιειεπίδξαζε human – machine interaction (HMI), man – machine 

interaction (MMI) ή computer – human interaction (CHI). 

 

Δικόνα 5 - Δπιζηημονικά πεδία πος εμπλέκονηαι ζηην μελέηη ηηρ αλληλεπίδπαζηρ ανθπώπος – 

ςπολογιζηή. 
 

2.2.2  Σηόσοι και μελέηερ 

Μεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο Αιιειεπίδξαζεο Αλζξψπνπ-Μεραλήο 

ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε: 

 Μεζφδνπο γηα ην ζρεδηαζκφ λέσλ δηεπαθψλ ππνινγηζηή, βειηηζηνπνηψληαο 

έηζη έλα ζρέδην γηα κηα επηζπκεηή ηδηφηεηα, φπσο, π.ρ., ην learnability γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ππνινγηζηψλ ή κεζφδνπο γηα ηελ εθαξκνγή 

δηεπαθψλ, π.ρ., κε ηε βνήζεηα ηνπ ζεη εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ θαη βηβιηνζήθεο. 

 Μεζφδνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζχγθξηζε ησλ δηεπαθψλ ζε ζρέζε κε ηε 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο ζε άιιεο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο 

 Μεζφδνπο γηα ηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηηο 

θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθέο επηπηψζεηο ηεο επξχηεξα. 
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 Μνληέια θαη ζεσξίεο ηεο αλζξψπηλεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

θαζψο θαη ελλνηνινγηθά πιαίζηα γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δηεπαθψλ ηνπ 

ππνινγηζηή. 

 

Σα νξάκαηα πνπ νη εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα επηδηψθνπλ λα επηηχρνπλ, πνηθίινπλ  πνιχ. 

Οη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηνπ HCI  ζπλήζσο αζρνινχληαη κε ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ζρεδηαζκνχ γηα ηα πξνβιήκαηα ζρεδίαζεο. Η εξγαζία ηνπο 

ζπρλά πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην ζρεδηαζκφ γξαθηθψλ δηεπαθψλ ρξήζηε θαη 

δηαζπλδέζεηο web. 

Οη  εξεπλεηέο ζην HCI ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ ζρεδηαζκνχ,  

πεηξακαηίδνληαη κε λέεο ζπζθεπέο, κε ηελ πξνηππνπνίεζε λέσλ ζπζηεκάησλ 

ινγηζκηθνχ, κε  ηελ αλαδήηεζε λέσλ παξαδεηγκάησλ αιιειεπίδξαζεο, θαη κε ηελ 

αλάπηπμε κνληέισλ θαη ησλ ζεσξηψλ ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

2.2.3 Μεθοδολογίερ 

Μηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηερληθψλ 

αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ-ππνινγηζηή έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ άλνδν ηνπ ηνκέα 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1980. Οη πεξηζζφηεξεο κεζνδνινγίεο ζρεδηαζκνχ πξνέξρνληαη απφ 

έλα κνληέιν γηα ην πψο νη ρξήζηεο, ζρεδηαζηέο θαη ηερληθά ζπζηήκαηα 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Σα ζχγρξνλα κνληέια ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζε κηα ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε 

θαη κηα ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ησλ ζρεδηαζηψλ θαη ησλ  κεραληθψλ 

πιεξνθνξηθήο (Wikipedia). 

 

 Θεσξία δξαζηεξηφηεηαο: Υξεζηκνπνηείηαη ζην HCI γηα λα θαζνξίζεη θαη λα 

κειεηήζεη ην πιαίζην ζην νπνίν αλζξψπηλεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο 

ππνινγηζηέο ιακβάλνπλ ρψξα. Η ζεσξία δξαζηεξηφηεηαο  παξέρεη έλα 

πιαίζην γηα λα αηηηνινγήζεη ηηο ελέξγεηεο ζηα πιαίζηα απηά, κε αλαιπηηθά 

εξγαιεία κε ηε κνξθή ηνπ θαηαιφγνπ, φπνπ νη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα 

εμεηάζνπλ, θαη λα ελεκεξψζνπλ ην ζρεδηαζκφ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ απφ ηε 

ζθνπηά κηαο δξαζηήξην-θεληξηθήο πξννπηηθήο. 

 ρεδηαζκφο κε επίθεληξν ζην ρξήζηε: Ο φξνο κε ην επίθεληξν ζηνλ ρξήζηε 

ζρεδηαζκφο (UCD) είλαη κηα ζχγρξνλε, επξέσο δηαδεδνκέλε πξαθηηθή 
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θηινζνθία ζρεδηαζκνχ, ξηδσκέλε ζηελ ηδέα φηη νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα 

πάξνπλ ην θεληξηθφ ζηάδην ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 

Οη ρξήζηεο θαη νη ζρεδηαζηέο  εξγάδνληαη καδί γηα λα εθθξάζνπλ ηηο 

επηζπκίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ρξήζηε θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα πνπ αληηκεησπίδεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

πρλά, νη κε επίθεληξν ζην ρξήζηε ζρεδηαζκνί, ελεκεξψλνληαη  απφ 

εζλνγξαθηθέο κειέηεο απφ ηα πεξηβάιινληα ζηα νπνία νη ρξήζηεο ζα 

αιιειεπηδξνχλ κε ην ζχζηεκα. 

 Αξρέο ζρεδηαζκνχ δηεπαθήο ρξήζηε: Απηέο είλαη νη επηά αξρέο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ δηεπαθήο ρξήζηε πνπ κπνξεί λα ιεθζνχλ ππφςε  νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηεπαθήο ρξήζηε, ζε 

νπνηαδήπνηε ζεηξά:. Η αλνρή, ε απιφηεηα, ε πξνβνιή, affordance, ε 

ζπλέπεηα, ε δνκή θαη ε αλάδξαζε. 

 Value sensitive design:  H Value Sensitive Design (VSD) είλαη κία κέζνδνο 

γηα ην ρηίζηκν κηαο ηερλνινγίαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο αμίεο ησλ αλζξψπσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ άκεζα ηελ ηερλνινγία, θαζψο θαη εθείλνπο πνπ ε 

ηερλνινγία ηνπο επεξεάδεη είηε άκεζα είηε έκκεζα. Τπάξρνπλ ηξείο ηχπνη 

εξεπλψλ: ελλνηνινγηθέο, εκπεηξηθέο θαη ηερληθέο. 

- Οη Δλλνηνινγηθέο έξεπλεο ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηε δηαηχπσζε 

ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ηηο αμίεο ηνπο θαη ηηο 

ηπρφλ ζπγθξνχζεηο αμηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ γηα ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

- Οη Δκπεηξηθέο έξεπλεο είλαη πνηνηηθέο ή πνζνηηθέο έξεπλεο γηα ηηο κειέηεο 

ζρεδηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ρξεζηψλ. 

- Οη Σερληθέο έξεπλεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ είηε ηελ αλάιπζε ηνπ πψο 

νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηερλνινγίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο ελλνηνινγηθέο θαη εκπεηξηθέο έξεπλεο.  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Value_sensitive_design
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2.2.4 Αλληλεπίδπαζη Ανθπώπος -Υπολογιζηή και Δθαπμογέρ Γιαδι-

κηύος 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ζρεδηαζκφο δηεπηθαλεηψλ γηα εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ απμάλεηαη 

ζπλερψο. Οη εθαξκνγέο απηέο έρνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ηηο ππφινηπεο 

δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο.  Όζνλ αθνξά ηηο εθαξκνγέο Γηαδηθηχνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηηο ηζηνζειίδεο, ε Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ Τπνινγηζηή αζρνιείηαη κε ην πσο νη 

επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο, βιέπνπλ, πινεγνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ηζηνζειίδα.  Η Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ Τπνινγηζηή απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

πξνεξγαζίαο ηεο θαηαζθεπήο ελφο ηζηφηνπνπ. 

Ο ζηφρνο ηεο Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ Τπνινγηζηή ζηελ αλάπηπμε ελφο ηζηφηνπνπ, 

λα είλαη εχρξεζηνο, αζθαιείο θαη ιεηηνπξγηθφο, ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα 

πξνβάιινπλ, λα εμεξεπλνχλ θαη λα αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ηζηφηνπν φζν ην 

δπλαηφλ επθνιφηεξα θαη πην επράξηζηα θαζψο θαη λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληα ηνπο 

ρσξίο πξνθαλή πξνβιήκαηα ή ιάζε επρξεζηίαο. 

2.3 Δςσπηζηία ζςζηημάηυν 

2.3.1 Έννοια και Χαπακηηπιζηικά ηηρ Δςσπηζηίαρ 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ αιιειεπίδξαζεο ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο 

έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα, ηνλ βαζκφ επρξεζηίαο ηνπο. Καηά θαηξνχο έρνπλ 

πξνηαζεί δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηελ επρξεζηία, νη νπνίνη πνηθίινπλ αλάινγα κε ην 

κνληέιν ζην νπνίν βαζίδνληαη. 

πκθψλα κε ην πξφηππν ISO/DIS 9241-11 (Nielsen 2003), πνπ αθνξά ηελ 

Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ Τπνινγηζηή, επρξεζηία είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα 

πξντφλ/ζχζηεκα ή ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο 

γηα λα επηηχρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο κε απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα 

θαη ηθαλνπνίεζε ζε έλα δεδνκέλν πιαίζην ρξήζεο. Οπνχ, απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ε 

αθξίβεηα θαη ε πιεξφηεηα κε ηελ νπνία νη ρξήζηεο πεηπραίλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο, ε απνδνηηθφηεηα είλαη νη πφξνη πνπ δαπαλεζήθαλ ζε ζρέζε κε ηελ αθξίβεηα 

θαη ηελ πιεξφηεηα κε ηελ νπνία νη ρξήζηεο επηηπραίλνπλε ηνπο ζηφρνπο θαη ε 

ηθαλνπνίεζε είλαη θαηά πφζν ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηθαλνπνηεί ηνπο ρξήζηεο 

(AHCI). 
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χκθσλα κε ην ISO/IEC 9126, ε επρξεζηία αλαιχεηαη ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Understandability (Δπθνιία Καηαλφεζεο), Learnability (Δπθνιία Δθκάζεζεο), 

Operability (Δπθνιία Λεηηνπξγίαο), Attractiveness (Διθπζηηθφηεηα), Usability 

(Δπρξεζηία) θαη Compliance (πκκφξθσζε). (Wikipedia). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδεη ν Nielsen (2003), «Ο βαζηιηάο ηεο επρξεζηίαο» ( 

φπσο ηνλ ραξαθηεξίδεη ην Internet Μagazine), ζηελ επρξεζηία είλαη: 

  

  • Δπθνιία Δθκάζεζεο (Learnability): Πφζν εχθνιν είλαη γηα ηνπο αξράξηνπο 

ρξήζηεο λα νινθιεξψζνπλ ηηο βαζηθέο εξγαζίεο ηελ πξψηε θνξά. 

 

• Απνηειεζκαηηθφηεηα: (Efficiency): Όηαλ νη ρξεζηέο έρνπλ κάζεη ην 

 ζχζηεκα, πφζν γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά κπνξνχλ λα εθηεινχλ ηηο  

 εξγαζίεο ηνπο. 

 

  • Αμηνκλεκφλεπην (Memorability): Όηαλ νη ρξήζηεο επηζηξέθνπλε ζην 

 ζχζηεκα κεηά απφ κηα πεξίνδν πνπ δελ ηνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ, πφζν εχθνια 

 κπνξνχλ λα ζπκνχληαη πψο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ πάιη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

 λα ην κάζνπλ απφ ηελ αξρή. 

 

• Λάζε (Errors): Σν ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη έλα ρακειφ πνζνζηφ ζθαικάησλ, 

ψζηε νη ρξεζηέο λα θάλνπλ ιίγα ιάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο  ηνπ 

ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε αθφκε θαη αλ θάλνπλ ιάζε λα κπνξνχλ εχθνια λα 

 επαλέιζνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπο. 

 

 • Ιθαλνπνίεζε (Satisfaction): Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη επράξηζην ζηε 

 ρξήζε, ψζηε νη ρξήζηεο λα είλαη ππνθεηκεληθά ηθαλνπνηεκέλνη φηαλ ην 

 ρξεζηκνπνηνχλ, λα ηνπο αξέζεη. 
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2.3.2 Δςσπηζηία Δθαπμογών Γιαδικηύος (Ιζηοηόπυν) – Web Usabil-

ity 

H επρξεζηία απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πνηφηεηαο 

δηεπηθαλεηψλ δηαδηθηχνπ (ηζηνηφπσλ). Σν Web Usability αζρνιείηαη κε ην πφζν 

εχθνια ή δχζθνια είλαη λα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο έλαλ ηζηφηνπν. Ο Nielsen 

(2000), ππνζηεξίδεη φηη ε επρξεζηία είλαη ην πην ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

θαζνξίδεη ηελ επθνιία κε ηελ νπνία νη ρξήζηεο αιιειεπηδξνχλ κε έλαλ ηζηφηνπν, θαη 

είλαη ν θχξηνο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ αλ ν ηζηφηνπνο ζα είλαη επηηπρήο.  

Έλαο ηζηφηνπνο κπνξεί λα είλαη κέξνο κηαο θακπάληαο e-marketing (π.ρ. mini-site) 

νπφηε είλαη απαξαίηεην θαη ε θακπάληα λα έρεη θαιφ usability πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο. 

Η επρξεζηία ηζηνηφπσλ απνηειεί έλαλ ηνκέα ηεο επρξεζηίαο ζπζηεκάησλ 

αιιειεπίδξαζεο, νπφηε πνιιά ζέκαηα πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο ηζρχνπλ θαη γηα ηελ 

επρξεζηία ηζηνηφπσλ. Έηζη παξαθξάδνληαο ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ISO/DIS 9241-11, 

κπνξνχκε λα νξίζνπκε σο επρξεζηία ησλ ηζηνηφπσλ σο ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

ππνζηεξίδνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ ρξεζηψλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη 

ηθαλνπνίεζε.  

ηηο εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ,ε επρξεζηία είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπο, θαζψο ε εγθαηάιεηςή ηνπο είλαη ε πξψηε αληίδξαζε ησλ ρξεζηψλ 

φηαλ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα δπζθνιία. Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα εγθαηαιείςνπλ έλαλ ηζηφηνπν, νξηζκέλνη απφ απηνχο είλαη: ν 

ηζηφηνπνο είλαη δχζθνινο ζηε ρξήζε, ε αξρηθή ζειίδα δελ αλαθέξεη ζαθψο ηη 

πξνζθέξεη ε εηαηξεία/νξγαληζκφο θαη ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ νη ρξήζηεο ζηελ 

ηζηνζειίδα, νη ρξήζηεο ράλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζεο, νη πιεξνθνξίεο 

ηνπ ηζηφηνπνπ είλαη δχζθνιν λα δηαβαζηνχλε ή δελ απαληάλε ζε βαζηθά εξσηήκαηα 

ησλ ρξεζηψλ. 

χκθσλα κε κηα εξεχλα πνπ έθαλε ν Chao Liu θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Nielsen, 2011), 

ηα πξψηα 10 δεπηεξφιεπηα παξακνλήο ελφο ρξήζηε ζε έλαλ ηζηφηνπν είλαη ηα πην 

θξίζηκα, γηαηί ε πηζαλφηεηα λα εγθαηαιείςεη ηνλ ηζηφηνπν κέζα ζε απηφ ην ειάρηζην 

ρξφλν είλαη πνιχ απμεκέλε, θαζψο κπνξεί λα είλαη πνιχ ζθεπηηθφο έρνληαο ήδε 

ηαιαηπσξεζεί απφ ακέηξεηεο άρξεζηεο θαη θησρά ζρεδηαζκέλεο ηζηνζειίδεο . Δάλ νη 

ρξήζηεο δελ εγθαηαιείςνπλ ηνλ ηζηφηνπν απηά ηα δχζθνια θαη θξίζηκα 10 πξψηα 

δεπηεξφιεπηα, ηφηε ζα ξίμνπλ κηα επηπιένλ καηηά ηξηγχξσ.  
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Παξφια απηά φκσο ππάξρεη αθφκε κεγάινο θίλδπλνο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ηνλ 

ηζηφηνπν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 20 δεπηεξνιέπησλ.  

Μεηά ην πέξαο ησλ πξψησλ 30 δεπηεξνιέπησλ νη ρξήζηεο ζπλερίδνπλ λα θεχγνπλ, 

αιιά κε πνιχ βξαδχηεξν ξπζκφ απφ φ, ηη θαηά ηα πξψηα 30 δεπηεξφιεπηα. πλεπψο 

θάλνληαο ηνπο ρξήζηεο ελφο ηζηνηφπνπ λα παξακείλνπλ κέζα γηα ηνπιάρηζηνλ κηζφ 

ιεπηφ, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα παξακείλνπλ γηα πνιχ πεξηζζφηεξν, ζπλήζσο γηα 2 

ιεπηά ή θαη πεξηζζφηεξν. 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 6 - Πιθανόηηηα αποσώπηζηρ από ηην ζελίδα - Δπμηνεία ηηρ έπεςναρ ηηρ Microsoft από 

ηην Nielsen Norman Group. 

Γείσνει όηι η πιθανόηηηα ενόρ σπήζηη αθήνονηαρ ζελίδα ζαρ είναι μεγαλύηεπη ζηα ππώηα 10 

δεςηεπόλεπηα - και αςηή η πιθανόηηηα δεν μειώνει ζημανηικά, έυρ όηος μεηά από 30 

δεςηεπόλεπηα. 
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2.3.3 Αξιολόγηζη εςσπηζηίαρ 

H αμηνιφγεζε ηεο επρξεζηίαο κπνξεί λα νξηζηεί σο «ε πξάμε κέηξεζεο (ή ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ πηζαλψλ ζεκάησλ) ραξαθηεξηζηηθψλ επρξεζηίαο ελφο ζπζηήκαηνο ή 

κηαο εθαξκνγήο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο, πνπ εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο, ζε πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα.». (Hilbert και Redmiles, 2000) 

Η αμηνιφγεζε επρξεζηίαο είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο γεληθήο δηαδηθαζίαο 

ζρεδηαζκνχ δηεπαθψλ ρξήζηε θαη ιακβάλεη κέξνο ζε φιεο ηηο θάζεηο ζρεδίαζεο θαη 

αλάπηπμήο ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο επρξεζηίαο αμηνινγνχληαη νη 

απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ ζηελ αξρηθή θάζε ζρεδηαζκνχ ηεο εθαξκνγήο, κε ζθνπφ 

ηελ απνδνρή, ηελ απφξξηςε ή ηελ κεηαηξνπή ηνπο.  

Η αμηνιφγεζε επρξεζηίαο έρεη ηνπο εμήο ζηφρνπο:  

α) λα αμηνινγεζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο εθαξκνγήο δηεμνδηθά.  

β) λα ειέγρεη ε απνδεθηηθφηεηα ηεο δηεπαθήο ηεο εθαξκνγήο απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε 

θαη  

γ) λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ πξνβιήκαηα ηεο εθαξκνγήο απφ 

ηε ρξήζε ηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. 

Όζνλ αθνξά ηηο εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ (ηζηφηνπνπο), κηα αμηνιφγεζε πξέπεη λα 

κπνξεί λα πηζηνπνηεί φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα αλαθηήζνπλ εχθνια θαη λα θπιινκεηξήζνπλ ην πεξηερφκελφ ηεο θαζψο 

επίζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ απηή 

εκπεξηέρεη. Απηφ ζεκαίλεη πσο ππάξρνπλ δηαζέζηκα, ην θαηάιιειν πεξηερφκελν θαη νη 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο θαη απηά είλαη πξνζβάζηκα κε απιφ θαη μεθάζαξν ηξφπν απφ 

ηνπο ρξήζηεο.  

Η αμηνιφγεζε ηεο επρξεζηίαο ιακβάλεη κέξνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ελφο 

ηζηνηφπνπ. Αλάινγα κε ηελ θάζε αλάπηπμεο ηνπ ηζηνηφπνπ θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε 

αμηνιφγεζε, ε αμηνιφγεζε ρσξίδεηαη ζε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη ζε 

ζπκπεξαζκαηηθή αμηνιφγεζε. Η δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (formative evaluation) 

γίλεηαη θαηά ηελ θάζε ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ηζηφηνπνπ, φπνπ δίλεηαη έκθαζε 

ζηελ εξγαζία πνπ εθηειεί ν ζρεδηαζηήο θαη έρεη ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο επρξεζηίαο 

ηνπ ηζηνηφπνπ. Η ζπκπεξαζκαηηθή αμηνιφγεζε αθνξά ην νινθιεξσκέλν ηζηφηνπν 

θαη γίλεηαη ζπλήζσο πξηλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν ηζηφηνπνο ψζηε λα κεηξεζεί ε 

επρξεζηία ζε ζχγθξηζε κε άιια αληαγσληζηηθά ζπζηήκαηα ή ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο επρξεζηίαο. (Αβούρης, 2000). 
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Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε επρξεζηίαο ελφο ηζηνηφπνπ έρνπλ πξνηαζεί 

δηάθνξεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο. Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 

δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: α) ηηο κεζφδνπο επηζεψξεζεο επρξεζηίαο (γλσζηέο θαη σο 

αλαιπηηθέο κέζνδνη) πνπ γίλνληαη απφ εηδηθνχο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη επρξεζηίαο 

θαη β) ηηο κεζφδνπο δνθηκήο απφ αληηπξνζσπεπηηθνχο ρξήζηεο (γλσζηέο θαη σο 

εκπεηξηθέο κέζνδνη), νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 

πεηξακαηηθέο κεζφδνπο θαη ζε δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο. 
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Κεθάλαιο 3   

3.1 Γλώζζερ ππογπαμμαηιζμού και επγαλεία για ηην ζσεδίαζη ηος 

ιζηόηοπος. 

 

Σν ζχγρξνλν web, έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, 

θάλνληαο ην θηιηθφ γηα νπνπδήπνηε ρξήζηε. 

Οη εμέιημε ησλ γξαθηθψλ θαη ησλ θηλήζεσλ ζηηο ηζηνζειίδεο έρεη βνεζήζεη πνιχ ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Οη ζχγρξνλεο γιψζζεο πνπ αλαιακβάλνπλ απηφ ην θνκκάηη ηνπ web είλαη ε HTML5, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην CCS3 θαη ηελ javascript,αιιά θαη κε κία βηβιηνζήθε απηήο, ηελ 

jQuery. 

 

3.1.1 HTML5 

Η HTML5 είλαη κηα βαζηθή ηερλνινγία γιψζζα ζήκαλζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δφκεζε θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ World Wide 

Web, απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο, ήηαλ λα βειηησζεί ε γιψζζα, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ηειεπηαίσλ 

πνιπκέζσλ, δηαηεξψληαο  ηελ παξάιιεια εχθνια αλαγλψζηκε απφ ηνλ άλζξσπν θαη 

λα είλαη θαηαλνεηή απφ ηνπο ππνινγηζηέο θαη ζπζθεπέο (web browsers, θ.ιπ.). 

Παξά ην γεγνλφο φηη ην πξφηππν HTML5 έρεη γλσζηφ ζηνπο web developers εδψ θαη 

ρξφληα, νη  δηαδξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο , έγηλαλ ζέκα ζηα κέζα ελεκέξσζεο ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2010. 

Η HTML5 εηζάγεη 3 λέα ραξαθηεξηζηηθά, πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ εκθάληζε ησλ 

ηζηνζειίδσλ:  

• Σν <canvas> ζηνηρείν γηα 2D ζρεδίαζε. 

• Σν <video> θαη <audio> ζηνηρεία γηα ηελ αλαπαξαγσγή πνιπκέζσλ. 

Σν <canvas> ζηνηρείν, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ γξαθηθψλ ζε κηα 

ηζηνζειίδα. Υξεζηκνπνηεί JavaScript γηα λα επηζηήζεη γξαθηθά ζε κηα ηζηνζειίδα. 

Πξνζθέξεη αξθεηέο κεζφδνπο γηα δσγξαθηέο  πνξείαο, θνπηηά, θχθινπο, 

ραξαθηήξεο, θαη πξνζζήθε εηθφλσλ. 
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Σν <video> ζηνηρείν, ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλαπαξαγσγή βίληεν ζε κηα ηζηνζειίδα. 

Όινη νη ζχγρξνλνη browsers ππνζηεξίδνπλ βίληεν. 

Σν <audio> ζηνηρείν, ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλαπαξαγσγή ήρνπ ζε κηα ηζηνζειίδα. 

3.1.2 Javascript 

Η JavaScript (JS) είλαη δηεξκελεπκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο. Γεκηνπξγήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Brendan Eich ηεο εηαηξείαο Netscape κε 

ηελ επσλπκία Mocha.  Αξγφηεξα,  ην Mocha κεηνλνκάζηεθε ζε LiveScript, θαη 

ηειηθά ζε JavaScript, θπξίσο επεηδή ε αλάπηπμή ηεο επεξεάζηεθε πεξηζζφηεξν απφ 

ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java. LiveScript ήηαλ ην επίζεκν φλνκα ηεο γιψζζαο 

φηαλ γηα πξψηε θνξά θπθινθφξεζε ζηελ αγνξά ζε βήηα (beta) εθδφζεηο κε ην 

πξφγξακκα πεξηήγεζεο ζην Web, Netscape Navigator εθδνρή 2.0 ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1995. Σν LiveScript κεηνλνκάζηεθε ζε JavaScript ζε κηα θνηλή αλαθνίλσζε κε ηελ 

εηαηξεία Sun Microsystems ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ, 1995, φηαλ επεθηάζεθε ζηελ έθδνζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ζην Web, Netscape εθδνρή 2.0. 

Δίλαη κηα γιψζζα ζελαξίσλ πνπ βαζίδεηαη ζηα πξσηφηππα (prototype-based), είλαη  

δπλακηθή, κε αζζελείο ηχπνπο θαη έρεη ζπλαξηήζεηο σο αληηθείκελα πξψηεο ηάμεο. 

Μία πνιχ επξέσο δηαδεδνκέλε βηβιηνζήθε javascript,είλαη ε jQuery. 

Υξεζηκνπνηείηε γηα εθέ, θίλεζε, γξαθηθά κέζα ζην site,αιιά θαη γηα απινπζηέςεη ηνλ 

ηξφπν γξαθήο ηεο θιαζηθήο javascript. Δίλαη γξήγνξε θαη πεξηεθηηθή θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν είλαη πσο είλαη έξγν αλνηθηνχ πεγαίνπ θψδηθα. (http://el.wingwit.com) 

3.1.3 CSS 

Σν CSS (Cascading Style Sheets-Γηαδνρηθά Φχιια ηπι) ή ( αιιεινπρία θχιισλ 

ζηπι ) είλαη κηα γιψζζα ππνινγηζηή πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ γισζζψλ 

θχιισλ ζηπι πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ 

έρεη γξαθηεί κε κηα γιψζζα ζήκαλζεο (http://www.w3.org/Style/CSS/). 

Υξεζηκνπνηείηαη δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ γξάθηεθε 

ζηηο γιψζζεο HTML θαη XHTML, δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο κηαο 

ηζηνζειίδαο θαη γεληθφηεξα ελφο ηζηνηφπνπ. Η CSS είλαη κηα γιψζζα ππνινγηζηή 

πξννξηζκέλε λα αλαπηχζζεη ζηηιηζηηθά κηα ηζηνζειίδα δειαδή λα δηακνξθψλεη 

πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά,  ρξψκαηα, ζηνίρηζε θαη δίλεη πεξηζζφηεξεο 
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δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ html.  Γηα κηα φκνξθε θαη θαινζρεδηαζκέλε ηζηνζειίδα 

ε ρξήζε ηεο CSS θξίλεηαη σο απαξαίηεηε. 

To CSS3 είλαη ην ηειεπηαίν πξφηππν γηα ην CSS.  

Μεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ελφηεηεο ηνπ CSS3 είλαη: 

  •  Selectors 

  •  Box Model 

  •  Backgrounds and Borders 

  •  Image Values and Replaced Content 

  •  Text Effects 

  •  2D/3D Transformations 

  •  Animations 

  •  Multiple Column Layout 

  •  User Interface 

  •  Rounded borders  

  •  Boxes with shadow 

  •  Borders from image 

 

Όια απηά ηα θαηλνχξγηα ραξαθηεξηζηηθά, δεκηνπξγνχλ κηα ηζηνζειίδα πνιχ πνην 

θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε, θαη κε πνιχ εχθνιν πξνγξακκαηηζκφ ζε ζρέζε κε παιηέο 

κεζφδνπο. 

3.1.4 AJAX 

Σν Ajax επηηξέπεη ζε κηα ηζηνζειίδα λα αλαλεψλεηαη αζχγρξνλα (asynchronously) 

αληαιιάζνληαο ζην παξαζθήλην κηθξνχ φγθνπ δεδνκέλα κε ηνλ server επηηξέπνληαο 

λα αλαλεψλνληαη κέξε ηεο ηζηνζειίδαο , ρσξίο λα αλαλεψλεηαη νιφθιεξε ε ζειίδα. 

Mηα ηζηνζειίδα είλαη έλα ζχλνιν html νδεγηψλ πνπ ζηέιλεη ν server ζηνλ browser 

ηνπ επηζθέπηε φηαλ απηφο αηηείηαη λα "δεη" ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο απηήο. Η 

απνζηνιή ησλ html νδεγηψλ γίλεηαη κηα θνξά θαη αθνχ απηή νινθιεξσζεί ε 

επηθνηλσλία server-browser θιείλεη. Έηζη θάζε θνξά πνπ ν θάηνρνο-δεκηνπξγφο-

δηαρεηξηζηήο ηεο ηζηνζειίδαο θάλεη αιιαγέο ζην πεξηερφκελν ηεο, νη αιιαγέο απηέο 

δελ είλαη άκεζα νξαηέο απφ ηνλ επηζθέπηε εθηφο θαη αλ απηφο αλαλεψζεη ηελ 

ηζηνζειίδα παηψληαο ην F5, νπφηε θαη μαλά αλνίγεη ε επηθνηλσλία ηνπ browser κε ηνλ 

server παξαιακβάλνληαο εθ λένπ ην αλαλεσκέλν πεξηερφκελν.  
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Η ηερληθή AJAX ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά ζε ζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ θφξκεο 

εγγξαθήο ζε θάπνηα ηζηνζειίδα ή forum. Δίλαη γλσζηφ φηη ζηηο θφξκεο απηέο πξέπεη 

λα επηιέμνπκε έλα επηζπκεηφ username. Αλ ζπκπιεξψζαηε πνηέ κηα ηέηνηα θφξκα θαη 

είδαηε λα εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο φηη ην username πνπ 

πιεθηξνινγήζαηε ππάξρεη ήδε, ρσξίο λα μαλαθνξησζεί ε ζειίδα, ηφηε απηή ε ζειίδα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή AJAX. 

Η AJAX δελ είλαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε JavaScript, αιιά νχηε θαη 

γιψζζα ραξαθηεξηζκνχ θεηκέλνπ φπσο ε HTML. Γελ ζεσξείηαη θαλ γιψζζα.  

AJAX ζεκαίλεη Asynchronous Javascript And XML θαη είλαη ε ηερληθή κε ηελ νπνία 

κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε πνιχ πην γξήγνξεο θαη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο 

πεξηνξίδνληαο ηνλ φγθν δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζεη ν server κε ηνλ browser ηνπ 

επηζθέπηε. Η ηδηαίηεξε ηερληθή απηή επηηξέπεη ηελ αλαλέσζε πεξηερνκέλσλ κηαο 

ηζηνζειίδαο ρσξίο απηή λα αλαλεσζεί νιφθιεξε.  

Η πινπνίεζε ηεο ηερληθήο AJAX γίλεηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ (object) 

XMLHttpRequest (πξαγκαηνπνηεί ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία κε ηνλ server), ηελ 

Javascript/DOM (αιιειεπηδξά κε ηα δεδνκέλα θαη ηα εκθαλίδεη), ηελ CSS 

(κνξθνπνηεί ηα πξνο εκθάληζε δεδνκέλα) θαη ηελ XML (ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ). (Wikipedia). 

 

Κεθάλαιο 4 - Παποςζίαζη ηος Ιζηόηοπος online booking 

system. 

4.1 Σύνηομη πεπιγπαθή 

Η ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή αθνξά ηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ελφο online booking 

system κηαο Ξελνδνρεηαθήο κνλάδαο,  ε νπνία ζα παξέρεη εχρξεζην θαη γξήγνξν 

πεξηβάιινλ κε απνδνηηθφ ηξφπν, ηφζν γηα ηνλ ρξήζηε - πειάηε ,φζν θαη γηα ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο.  

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ κεξηά ηνπ front-end, ν πειάηεο κπνξεί λα θάλεη θξάηεζε γηα 

νπνηνδήπνηε δσκάηην, ην ζχζηεκα ζπιιέγεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη απαληά αζχγρξνλα 

γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ή κε ηνπ δσκαηίνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο. Αλ δελ 

ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ζχζηεκα πξνηείλεη άιιν δσκάηην πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα 

εθείλεο ηηο εκεξνκελίεο. 
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Απφ ηελ κεξηά ηνπ δηαρεηξηζηή, πέξα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο 

πνπ ζα πξνζθέξνληαη, ζα ππάξρεη έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο ησλ δσκαηίσλ, πξνβνιή 

ζηαηηζηηθψλ ζρεδηαγξακκάησλ κε ηελ κεληαία θίλεζε ηνπ θάζε δσκαηίνπ. Δπίζεο ζα 

ππάξρεη αμηνπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ εθθξάδνπλ νη ηειηθνί ρξήζηεο γηα ην θάζε 

δσκάηην. 

Οη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηζηφηνπνπ είλαη ε  php5 γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ server, ε jQuery 

γηα ηα γξαθηθά κέξε ηεο ηζηνζειίδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην CSS3, ην ajax γηα 

αζχγρξνλε επηθνηλσλία κε ηνλ server, πξάγκα πνπ θάλεη ηελ ηζηνζειίδα πνην θηιηθή 

πξνο ηνλ ρξήζηε, απνθεχγνληαο ηα πνιιά refresh. Καη ηέινο, ε mySQL,γηα ηηο 

εξσηαπαληήζεηο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ καο. 

4.2 Αναλςηική πεπιγπαθή - Ανάλςζη ηυν απσείυν ηος Front-

End 

4.2.1 Λειηοςπγίερ και επεξήγηζη  ηος Front-End 

ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ, ππάξρεη έλα Γξεγνξηαλφ εκεξνιφγην, ην νπνίν 

είλαη ην εκεξνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζηνλ δπηηθφ θφζκν. Μέζσ απηνχ, 

θαη κε ρξήζε ηερλνινγηψλ ajax, php θαη mysql, κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο κία 

θξάηεζε γηα ην δσκάηην ηηο αξεζθείαο ηνπ.  Δπηιέγεη θάλνληαο click ηελ εκέξα 

άθημεο θαη ηελ εκέξα αλαρψξεζεο, θαη ην ζχζηεκα κεηά απφ ζεηξά εξσηαληήζεσλ 

θαη ειέγρσλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, θξίλεη αλ κπνξεί λα γίλεη ε θξάηεζε ή φρη.  

ε πεξίπησζε πνπ θαλέλα δσκάηην, απφ ηελ θαηεγνξία δσκαηίνπ πνπ επέιεμε ν 

ρξήζηεο, γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο δελ είλαη δηαζέζηκν, πξνηείλεη θάπνην 

άιιν πνπ έρεη ειέγμεη πσο είλαη δηαζέζηκν. Έπεηηα, φηαλ γίλεη επηηπρήο έιεγρνο  ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο, νδεγείηαη ν ρξήζηεο  ζηελ θφξκα εγγξαθήο, ψζηε λα δψζεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαη λα νινθιεξσζεί ε θξάηεζε. 

 

Δπίζεο βιέπνπκε ην menu ηεο ηζηνζειίδαο καο:  

 

- Πιεξνθνξίεο: Κείκελν κε πιεξνθνξίεο γηα ην μελνδνρείν. 

 

- Σνπνζεζία: Κείκελν κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία. 
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- Γσκάηηα θαη ηηκέο: Απφ εδψ κπνξεί ν ρξήζηεο λα δηαβάζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα 

δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ, λα δεη θσηνγξαθίεο θαη παξνρέο. Δπίζεο ζε θάζε 

μελνδνρείν ππάξρεη ζχζηεκα αμηνιφγεζεο κε αζηέξηα. 

 

-Δζηηαηφξηα: Κείκελν κε πιεξνθνξίεο γηα ηα εζηηαηφξηα ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

- Παξνρέο,  Δθδειψζεηο, Spa, πλέδξηα: Λνηπά menu, κε θείκελν θαη εηθφλεο γηα ηελ 

θάζε θαηεγνξία. 

4.2.2 Καηαζκεςή με PHP 

Η ηζηνζειίδα καο είλαη θαηαζθεπαζκέλε φπσο πξναλαθέξακε κε ηελ PHP. 

H PHP είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ web κε 

δπλακηθφ πεξηερφκελν. Μηα ζειίδα PHP πεξλά απφ επεμεξγαζία απφ έλα ζπκβαηφ 

δηαθνκηζηή ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ ,ψζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην ηειηθφ 

πεξηερφκελν, πνπ ζα ζηαιεί ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ ζε κνξθή 

θψδηθα HTML. (php.net) 

Έλα αξρείν κε θψδηθα PHP ζα πξέπεη λα έρεη ηελ θαηάιιειε επέθηαζε (π.ρ. *.php, 

*.php4, *.phtml θ.ά.). Η ελζσκάησζε θψδηθα ζε έλα αξρείν επέθηαζεο .html δελ ζα 

ιεηηνπξγήζεη θαη ζα εκθαλίζεη ζηνλ browser ηνλ θψδηθα ρσξίο θακία επεμεξγαζία, 

εθηφο αλ έρεη γίλεη ε θαηάιιειε ξχζκηζε ζηα MIME types ηνπ server. Δπίζεο αθφκε 

θη φηαλ έλα αξρείν έρεη ηελ επέθηαζε .php, ζα πξέπεη ν server λα είλαη ξπζκηζκέλνο 

γηα λα επεμεξγάδεηαη θαη λα κεηαγισηηίδεη ηνλ θψδηθα PHP ζε HTML πνπ 

θαηαιαβαίλεη ην πξφγξακκα πειάηε. Ο δηαθνκηζηήο Apache, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζήκεξα επξέσο ζε ζπζηήκαηα κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα GNU/Linux, Microsoft 

Windows, Mac OS X ππνζηεξίδεη εμ νξηζκνχ ηελ εθηέιεζε θψδηθα PHP. 

4.2.3 Απσιηεκηονική MVC (Model View Controller) 

O φξνο MVC ζεκαίλεη Model-View-Controller, θαη είλαη ε αξρηηεθηνληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ παξφλ ηζηφηνπν, θάλνληαο ηεο πξάμε κέζσ ηεο PHP. 

Σν Model–View–Controller (ζε ζπληνκνγξαθία αλαθέξεηαη σο MVC) είλαη έλα 

κνληέιν αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία 

πεξηβαιιφλησλ αιιειεπίδξαζεο ρξήζηε.  ην κνληέιν απηφ ε εθαξκνγή δηαηξείηαη ζε 
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ηξία δηαζπλδεδεκέλα κέξε ψζηε λα δηαρσξηζηεί ε παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ 

ρξήζε απφ ηελ κνξθή πνπ έρεη απνζεθεπηεί ζην ζχζηεκα (Wikipedia). 

 

• Model 

ην model ηνπνζεηνχκε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη κε ηε κνξθή function 

(κεζφδσλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ). Δίλαη θάπνηεο ζπλαξηήζεηο κε ηηο νπνίεο εθηεινχκε 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλνπκε απφ ηε βάζε.  

• View 

Μέζα ζηε view ππάξρεη ην HTML ηεο ζειίδαο ηεο εθαξκνγήο καο. Δίλαη απηφ πνπ 

βιέπνπκε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κία View κηιάεη κε έλα controller θαη αθνχ ν 

controller θάλεη ηηο δηάθνξεο επεμεξγαζίεο ησλ δεδνκέλσλ ζηέιλεη ζηε View 

ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα λα εκθαλίζεη. 

• Controller. 

Ο controller είλαη ν κεζίηεο κεηαμχ Model θαη ηεο View. Διέγρεη ην πψο “ηξέρεη” ε 

εθαξκνγή. Μηιάεη κε ην Model, παίξλεη ηα δεδνκέλα πνπ δεηά θαη ελ ζπλερεία θαη 

αθνχ ηα επεμεξγαζηεί ηα ζηέιλεη πίζσ ζηε View γηα απεηθφληζε. (Wikipedia) 

4.2.4 Βαζικά Πλεονεκηήμαηα MVC 

Υηίδνληαο κία εθαξκνγή κε MVC έρνπκε ηα εμήο βαζηθά πιενλεθηήκαηα: 

 

• Γηαρσξηζκφο πξνβιεκάησλ. 

Απηφ είλαη θαη ην πην βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ MVC. Οπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη κία 

εθαξκνγή ε νπνία έρεη ηξία επίπεδα, ην επίπεδν ησλ models, ην επίπεδν ησλ 

controllers θαη ην επίπεδν ησλ views θαη ην θάζε επίπεδν επηηειεί μερσξηζηφ έξγν θαη 

ηαπηφρξνλα ζπλεξγάδεηαη κε ηα άιια επίπεδα. Μία ζσζηή MVC εθαξκνγή είλαη 

εθείλε πνπ ηα ηξία επίπεδα είλαη μεθάζαξα θαζνξηζκέλα θαη δελ ζπκπιέθνληαη. Γηα 

παξάδεηγκα είλαη ιάζνο ζην επίπεδν ησλ View λα ππάξρεη θψδηθαο πνπ “κηιάεη” κε 

ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη “ηξαβάεη” δεδνκέλα. 
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• Δπεθηαζηκφηεηα. 

Σν δεχηεξν πιενλέθηεκα ηεο MVC αξρηηεθηνληθήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ επίζεο. 

“Δπεθηαζηκφηεηα” είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ δηαζέηεη κία εθαξκνγή , θαηά ηελ νπνία 

κπνξνχκε κειινληηθά λα πξνζζέζνπκε ιεηηνπξγίεο ζε απηή ή λα αιιάμνπκε θάπνηεο 

απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο θαη λα έρνπκε άιια απνηειέζκαηα. Γηα λα ην 

δνχκε εληειψο απιά θαη θαηαλνεηά, ε πιαηθφξκα WordPress είλαη επεθηάζηκε κε ηε 

ρξήζε ησλ δηάθνξσλ plugins δηφηη πξνζζέηνπκε ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο θαη 

άιιεο ιεηηνπξγίεο. Σα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη θηηαγκέλα κε MVC αξρηηεθηνληθή 

έρνπλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ φηη είλαη επεθηάζηκα. 

 

• Δθιεμηκφηεηα (Testability). 

Απηφ είλαη έλα πνιχ θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ. Οη MVC εθαξκνγέο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα είλαη ειέγμηκεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπληεξνχληαη πην εχθνια. Αο 

θάλνπκε έλα απιφ παξάδεηγκα. Έζησ φηη έρνπκε κία εθαξκνγή ε νπνία δηαζέηεη κία 

ιεηηνπξγία login, δειαδή δεηά απφ ηνλ ρξήζηε λα πιεθηξνινγήζεη θάπνηα ζηνηρεία 

ζε κία θφξκα θαη ελ ζπλέρεηα ηνλ εηζάγεη κέζα ζην ζχζηεκα. Απηή ηε ιεηηνπξγία ηελ 

ειέγρεη θάπνηνο loginController ν νπνίνο πεξηέρεη θψδηθα πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα 

δεδνκέλα απηά πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηνλ ρξήζηε. Απηφο ν controller ζεσξείηαη κία 

“κνλάδα” ή αιιηψο unit. ηα MVC frameworks κπνξνχκε κε πνιιή επθνιία λα 

γξάςνπκε απιφ θψδηθα-test κε ηνλ νπνίν ηεζηάξνπκε απηφλ ηνλ controller αιιά θαη 

θάζε κία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Παίξλνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη βιέπνπκε ε 

ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ηεο εθαξκνγήο καο ιεηηνπξγεί ζσζηά. 

 

 

Δικόνα 7 - Απσιηεκηονική ΜVC 
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4.3 Δπεξήγηζη κώδικα και δομήρ 

Ξεθηλψληαο  λα αλαιχζνπκε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηεο ηζηνζειίδαο, θαη ηελ MVC 

αξρηηεθηνληθή ηεο. 

Ο ηζηφηνπνο καο απνηειείηαη απφ 2 βαζηθνχο θαθέινπο, ηνλ home,φπνπ ππάξρνπλ ηα 

αξρεία θαη νη θάθεινη γηα ην Front-End,θαη ηνλ admin, φπνπ ππάξρνπλ ηα αξρεία θαη 

νη θάθεινη γηα ην Back-End. 

 

 

Δίκονα 8 - Φάκελοι και απσεία ηος ιζηοσώπος 

 

Η MVC δφκεζε ηνπ ηζηνρψξνπ θαίλεηαη απφ ηνπο θαθέινπο πνπ ππάξρνπλ γηα ην 

front-end.  

Γηαθξίλνπκε ηνπο εμήο ππνθαθέινπο: 

Σνλ  Booking,πνπ είλαη ζηελ νπζία ν Public_html ηνπ server καο. 

- CSS 

- JS 

- Images 

- Modules,ν νπνίνο πεξηέρεη θαη ηα Views 
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Σν βαζηθφ php αξρείν καο είλαη ην index.php. 

Μέζα ζε απηφ ππάξρνπλ 1 κέζνδνο πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί, ε κέζνδνο home().  

Γελ κπνξεί λα εθηειεζηεί θάπνηα άιιε κέζνδνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη θάηη 

ηέηνην, θαιείηαη ε δεχηεξε κέζνδνο, error() θαη καο ηππψλεη έλα κήλπκα ιάζνπο.   

 

 

Δικόνα 5 - Γομή index.php 
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Πινεγνχκαζηε κέζσ ηνπ browser ζηελ αξρηθή ζειίδα, βάδνληαο ην link: 

http://localhost/booking/index.php?mod=home 

Βιέπνπκε πσο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ιέμε mod θαη ηεο δίλνπκε κία ηηκή, ζπγθεθξηκέλα 

ηελ ιέμε home. 

Η δηαδηθαζία πνπ εθηειεί ε php κεηά απφ ηελ θιήζε απηνχ ηνπ link είλαη λα ηξέμεη ην 

αξρείν index.php θαη λα ςάρλεη ηελ fuction home, ε νπνία ζα εθηειέζεη θψδηθα πξνο 

εκθάληζε, κέζα απφ ηνλ θάθειν module, φπνπ γίλεηαη παξαπνκπή. 

 

<?php  

@session_start();   

$server = 'localhost'; 

$user = 'root'; 

$pass = ''; 

$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);  

mysql_select_db('yoga', $connect); 

        

     

  if (isset($_GET['mod'])) { 

  $mod= $_GET['mod']; 

  } 

    

   if (!empty($mod)) { 

  switch($mod) { 

 

   case "home" : 

             home(); 

    break; 

        

     

       

   default : 

              error(); 

    break; 

     

  } 

 } else { 

   

$mod='home'; 
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 } 

 

 

function home() 

{ 

  

 

print' 

 <div id="showCalendar" ></div></div>'; 

 

}  

    

 function error(){ 

print" This page does not exists"; 

  

 }  

    

?> 

 

 

Βιέπνπκε πσο ππάξρνπλ 2  functions,νη νπνίεο θαινχληαη ζχκθσλα κε ηελ ηηκή πνπ 

έρεη πάξεη ε κεηαβιεηή mod θαη ζηελ ζπλέρεηα εθηειείηαη ν αληίζηνηρνο θψδηθαο. 

Αλ εθηειεζηεί ε function home(), βιέπνπκε πσο θαιεί έλα div, ην showCalendar. 

Όηαλ θαιεζηεί απηφ ην div, ε html καο εκθαλίδεη ζηελ αξρηθή ζειίδα, ην εκεξνιφγην 

πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. 

Αλ ε κεηαβιεηή mod,έρεη νπνηαδήπνηε άιιε ηηκή,  εθηειείηαη ε function error(), θαη 

καο εκθαλίδεη ην θείκελν "This page does not exists". 

O θψδηθαο καο ζην index.php μεθηλάεη κε require ελφο άιινπ php αξρείνπ. 

 

<?php require 

('/modules/header.php') 

 

 

?> 

 

ην header.php  ζπκπεξηιακβάλνπκε φια ηα css θαη javascript αξρεία πνπ ρξεηάδνληαη 

ζην site. 

Δπίζεο ππάξρεη κία εληνιή  javascript, ε νπνία εθηειείηαη φηαλ θνξησζεί ην body ηεο 

ζειίδαο καο. 
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<body onload="initialCalendar() "> 

 

Με ηελ εληνιή initialCalendar(), γίλεηαη φιε ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

εκθάληζεο ζηελ αξρηθή ζειίδα, ηνπ εκεξνινγίνπ, ε νπνία είλαη δνκεκέλε ζην αξρείν 

calendar.js, ηνπ θάθεινπ JS. 

 

function initialCalendar(){ 

  a=0; 

  b=0; 

  x ="-";  

            var hr = new XMLHttpRequest(); 

            var url = "./modules/calendar_start.php"; 

            var currentTime= new Date(); 

            var month = currentTime.getMonth() +1; 

            var year = currentTime.getFullYear(); 

            showmonth = month; 

            showyear = year; 

        

            var vars = "showmonth="+showmonth+"&showyear="+showyear; 

            hr.open("POST", url, true); 

            hr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

            hr.onreadystatechange = function() { 

                if(hr.readyState == 4 && hr.status == 200) { 

                    var return_data = hr.responseText; 

                    document.getElementById("showCalendar").innerHTML = re-

turn_data; 

      initBinding(); 

                } 

            } 

            hr.send(vars); // Actually execute the request 

            document.getElementById("showCalendar").innerHTML = "pro-

cessing..."; 

   

        } 
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H initialCalendar(), θαιεί κέζσ XMLHttpRequest, δειαδή κέζσ ηερλνινγία ajax, ην 

αξρείν calendar_start.php, ζηέιλνληαο κφλν ζαλ δεδνκέλα ηελ ησξηλή ψξα, κήλα θαη 

ρξνληά, θαη πεξηκέλεη απάληεζε απφ απηφ ην αξρείν, ε νπνία απάληεζε είλαη έλα 

εκεξνιφγην πνπ δείρλεη ηελ ζεκεξηλή εκεξνκελία θαη εκέξα θαη έρεη δπλαηφηεηεο 

πινήγεζεο ζε επφκελν θαη πξνεγνχκελνπο κήλεο. Δπίζεο κέζσ απηνχ ηνπ 

εκεξνινγίνπ, επηιέγεη ν ρξήζηεο ηηο εκέξεο άθημεο θαη αλαρψξεζεο ηνπ, θάλνληαο 

click πξψηα ηελ εκέξα πνπ ζέιεη γηα άθημε θαη κεηά ηελ εκέξα πνπ ζέιεη γηα 

αλαρψξεζε. 

4.3.1 Δπεξήγηζη ηος απσείος calendar_start.php 

Σν αξρείν calendar_start.php μεθηλάεη δέρνληαο ζαλ δεδνκέλα δχν κεηαβιεηέο απφ ην 

αξρείν calendar.js, ηνλ ηξέρνλ κήλα θαη ηξέρνπζα ρξνληά. Έπεηηα θαιείηαη ε 

cal_days_in_month() κέζνδνο ηεο php, ε νπνία επηζηξέθεη ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ 

ελφο κήλα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο θαη κήλα. Γέρεηαη 3 παξακέηξνπο. Η πξψηε 

είλαη ηη είδνπο εκεξνιφγην ζέινπκε λα καο επηζηξέςεη, ρξεζηκνπνηνχκε ην 

Γξεγνξηαλφ εκεξνιφγην, θαη έηζη βάδνπκε ηελ παξάκεηξν CAL_GREGORIAN.  

Η δεχηεξε παξάκεηξνο είλαη ν κήλαο πνπ ζέινπκε θαη ε ηξίηε ε ρξνληά. 

Έπεηηα θαινχκε ηελ κέζνδν date() ηεο php, ψζηε λα ππνινγίζνπκε ησλ αξηζκφ ησλ 

πξνεγνχκελσλ εκεξψλ ηνπ κήλα απφ ηελ ζεκεξηλή, θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επφκελσλ 

κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα. 

Η date() δέρεηαη 3 παξακέηξνπο, ηνλ κήλα, ηελ εκέξα θαη ηελ ρξνληά. 

Δκείο ζέινπκε λα καο επηζηξέςεη ηελ επφκελε κέξα απφ ηελ ζεκεξηλή, επνκέλσο ζα 

ηελ θαιέζνπκε κε ηελ παξάκεηξν mktime, θαη δεηψληαο ηεο λα καο επηζηξέςεη κε 

λνχκεξα ηελ εκεξνκελία, βάδνπκε ζηελ αξρή ην γξάκκα 'w'. 

 

 

$showmonth = $_POST['showmonth']; 

$showyear = $_POST['showyear']; 

$showmonth = preg_replace('#[^0-9]#i', '', $showmonth); 

$showyear = preg_replace('#[^0-9]#i', '', $showyear); 

$now = date('mjY'); 

$nowmonth = date('m'); 

 

$day_count = cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN, $showmonth, $showyear); 



38 

 

$pre_dates = date('w',mktime(0,0,0, $showmonth, 1, $showyear)); 

$post_days = (6- (date('w',mktime(0,0,0, $showmonth, $day_count, $showyear 

)))); 

 

ηελ ζπλέρεηα ην αξρείν calendar_start.php ζα δεκηνπξγήζεη ηνλ html 

θψδηθα πνπ ζα επηζηξέςεη ζηελ calendar.js θαη ν νπνίνο ζα ηππσζεί ζηελ αξρηθή καο 

ζειίδα. 

Υξεζηκνπνηείηαη ην θαηάιιειν θάζε θνξά css, ψζηε λα ηππσζεί κε άιιν ρξψκα ε 

ησξηλή εκέξα ζην εκεξνιφγην θαη κε άιιν νη πεξαζκέλεο θαη κε άιιν νη επφκελεο. 

 

echo'   <div class="show_month">'.$showmonth .'/'.$showyear .' </div>'; 

echo'  </div>'; 

echo' <div class="week_days">'; 

echo'<div class="days_of_week">Sun</div>'; 

echo'<div class="days_of_week">Mon</div>'; 

echo' <div class="days_of_week">Tue</div>'; 

echo' <div class="days_of_week">Wed</div>'; 

echo'<div class="days_of_week">Thur</div>'; 

echo'<div class="days_of_week">Fri</div>'; 

echo' <div class="days_of_week">Sat</div>'; 

echo'<div class="clear"></div>'; 

echo'</div>'; 

 

 if ($pre_dates !=0) { 

     for ($i=1;$i<=$pre_dates; $i++) { 

 

         echo'<div class="non_cal_day"></div>'; 

     } 

 } 

 

 

for ($i=1;$i<=$day_count; $i++) { 

 

    $date = $showmonth.$i.$showyear; 

 

 

  if ($now == $date) { 
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 echo '<div class="cal_day" id='.$date.'>'; 

  echo '<div class="day_heading">'.$i.' </div>';  

   echo '<div class="today">&nbsp;</div>';  

 }  

  elseif (($now > $date) && ($nowmonth == $showmonth ))    { 

   

 echo '<div class="cal_day3">'; 

  echo '<div class="day_heading">'.$i.' </div>';  

  

 }  

   

   

  else { 

  

 echo '<div class="cal_day" id='.$date.' >'; 

      echo '<div class="day_heading" >'.$i.'</div>'; 

 } 

         echo '</div>'; 

 

} 

 

 

if ($post_days !=0) { 

    for ($i=1;$i<=$post_days; $i++) { 

        echo '<div class = "non_cal_day"></div>'; 

    } 

 

} 

 

Με ηηο εληνιέο for, δεκηνπξγνχκε θαη ηππψλνπκε ηηο πξνεγνχκελεο θαη ηηο επφκελεο 

κέξεο ζην εκεξνιφγην απφ ηελ ζεκεξηλή. 

Δπίζεο εκθαλίδνπκε ζηελ θνξπθή ηνπ εκεξνινγίνπ ηνλ κήλα θαη ην έηνο θαη πάλσ 

απφ θάζε εκεξνκελία, θαίλεηαη θαη πνηά κέξα είλαη αληίζηνηρα. 

ην αξρείν calender_php, δεκηνπξγνχκε επίζεο θαη ην menu κε ηηο θαηεγνξίεο 

δσκαηίσλ πνπ κπνξεί λα δηαιέμεη ν πειάηεο. 

Όπσο επίζεο θαη 2 θνπκπηά, ην next θαη ην Previous, κε ηα νπνία πινεγνχκαζηε ζε 

επφκελν ή πξνεγνχκελν κήλα, θαιψληαο θάζε θνξά πνπ θάλνπκε click ζε απηά, ηελ 

αληίζηνηρε κέζνδν javascript, last_month() ή next_month(),  ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο 
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μαλαθαιεί ην calender_php, αιιά κε άιινλ κήλα ζαλ δεδνκέλν, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί λέν εκεξνιφγην κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, γηα 

πξνεγνχκελν ή επφκελν κήλα. 

 

echo'<input  class="previous_month" name ="myBtn" type ="submit" 

value="Προώγούμενοσ" onclick="javascript:last_month();"> '; 

 

 echo '<input class="next_month" style="margin-left:150px;" name ="myBtn" 

class="btn btn-info btn-sm" type ="submit" value="Επόμενοσ" on-

click="javascript:next_month();">'; 

 

Μφιηο επηζηξέςεη ηα δεδνκέλα ην αξρείν calendar_start.php, θαιείηαη ε ζπλάξηεζε 

initBinding(), ε νπνία κέζσ θάπνηνλ jquery selectors, δίλεη θάπνηα γξαθηθά εθέ ζηελ 

εκθάληζε ηνπ εκεξνινγίνπ, αιιάδνληαο θάζε θνξά πνπ γίλεηαη θίλεζε ή click ηνπ 

πνληηθηνχ ζην εκεξνιφγην, ην αληίζηνηρν css. 

Δπίζεο ε initBinding(), ζπγθξαηεί ζε κεηαβιεηέο ηεο ηηκέο ηηο εκεξνκελίεο άθημεο 

θαη αλαρψξεζεο πνπ επηιέγεη ν πειάηεο θάλνληαο click πάλσ ζην εκεξνιφγην. 

 

 

 

Δικόνα 6 - Δπιλογή ημεπομηνίαρ άθιξηρ και ανασώπηζηρ από ηον σπήζηη. 
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ην παξάδεηγκα πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα, ζα απνζεθεπηνχλ ζε 

κεηαβιεηέο ε 28/04/2015 θαη ε 30/04/2015. 

Έπεηηα ε initBinding(), ειέγρεη αλ έρεη επηιέμεη ν πειάηεο θάπνην δσκάηην απφ ηελ 

αξηζηεξή ζηήιε, αλ φρη εκθαλίδεη ην κήλπκα "Choose room". 

Μφιηο γίλεη ε επηινγή δσκαηίνπ, ε initBinding(), θαιεί ηελ ζπλάξηεζε  

savetodb(), ε νπνία ζηέιλεη αζχγρξνλα κέζσ ajax θαη κε XMLHttpRequest, θαη 

πεξηκέλνληαο πάληα γηα ην κήλπκα απάληεζεο, ηα δεδνκέλα ζην αξρείν savetodb.php, 

φπνπ εθεί γίλνληαη νη έιεγρνη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, γηα ην αλ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δσκαηίνπ ζηηο εκεξνκελίεο πνπ επηιέρζεθαλ.  

Δάλ ν έιεγρνο δελ απνηχρεη, γίλεηαη ε θξάηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δσκαηίνπ, θαη 

πξνσζείηαη ν ρξήζηεο ζε θφξκα εγγξαθήο, ψζηε λα δψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ. Δάλ ν 

έιεγρνο ζην αξρείν savetodb.php, δείμεη πσο δελ είλαη δηαζέζηκν ην δσκάηην, θάλεη 

δεχηεξν έιεγρν γηα ηα ππφινηπα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ, ζηηο ίδηεο εκεξνκελίεο πνπ 

έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο, θαη αλάινγα κε ην αλ ζα βξεζεί δσκάηην ή φρη, απαληάεη 

ζηελ ζπλάξηεζε savetodb() πνπ ηελ θάιεζε, κε ην αλάινγν κήλπκα. Αλάινγα κε ηη 

κήλπκα ζα απαληήζεη ε savetodb.php ζηελ savetodb(), ζπλερίδεη ηελ εθηέιεζε ηεο 

αληίζηνηρα. 

 

  function savetodb(){ 

  

   var savetodb = new XMLHttpRequest(); 

                        var url = "./modules/savetodb.php"; 

           

 

            var vars = "date1="+a+"&date2="+b+"&roomnumber="+x; 

            savetodb.open("POST", url, true); 

            savetodb.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-

form-urlencoded"); 

                        savetodb.onreadystatechange = function() { 

                if(savetodb.readyState == 4 && savetodb.status == 200) { 

                 var return_data1 = savetodb.responseText; 

               // 

                

               switch (return_data1) { 

      case "2BEDS": 
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       document.getElementById("reservationok").innerHTML = 

'<div align="center">Υπϊρχει δύκλινο διαθϋςιμο δωμϊτιο για αυτϋσ τισ ημερο-

μηνύεσ</div>'; 

       break; 

               case "1BED": 

        document.getElementById("reservationok").innerHTML = 

'<div align="center">Υπϊρχει μονόκλινο διαθϋςιμο δωμϊτιο για αυτϋσ τισ ημε-

ρομηνύεσ</div>'; 

       break; 

        case "SUITE": 

        document.getElementById("reservationok").innerHTML = 

'<div align="center">Υπϊρχει ςουύτα διαθϋςιμη για αυτϋσ τισ 

ημερομηνύεσ</div>'; 

       break; 

               case "ΝΟΝΕ": 

                 document.getElementById("reservationok").innerHTML = '<div 

align="center">Δεν υπϊρχει δωμϊτιο</div>'; 

                break; 

               default: 

               window.location = 

"http://localhost/booking/registration.php?registrationid="+return_data1; 

               saved=1; 

                   $("#reservationok").addClass("alert alert-

warning"); 

                   break; 

               } 

                

                 document.getElementById("showCalendar").innerHTML = re-

turn_data; 

                } 

            } 

            savetodb.send(vars);              

 } 
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Βιέπνπκε ζηνλ παξαπάλσ θψδηθα, ηη ζα εθηειέζεη ε εληνιή case,αλάινγα κε ηελ 

απάληεζε ηνπ savetodb.php. 

- 1. Πξνηείλεη δηαθνξεηηθφ δσκάηην εάλ δελ είλαη δηαζέζηκν απηφ πνπ επέιεμε ν 

πειάηεο. 

- 2. Πξνρσξάεη ζην registration.php, εάλ είλαη δηαζέζηκν ην δσκάηην πνπ επέιεμε ν 

πειάηεο. 

4.3.2 Δπεξήγηζη ηος απσείος savetodb.php 

ην php αξρείν savetodb, γίλεηαη φπσο πξναλαθέξακε ν έιεγρνο κέζσ php εληνιψλ 

κε εξσηήζεηο θαη ειέγρνπο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ή κε ηνπ 

εθάζηνηε δσκαηίνπ πνπ έρεη δηαιέμεη ν ρξήζηεο. 

Ο θψδηθαο μεθηλάεη δέρνληαο κε XMLHttpRequest, 3 κεηαβιεηέο, ηελ εκεξνκελία 

άθημεο, ηελ εκεξνκελία αλαρψξεζεο θαη ην επηιεγκέλν δσκάηην. Σν 

XMLHttpRequest, είλαη αλνηρηφ θαη πεξηκέλεη απάληεζε, ε νπνία είλαη έλα θείκελν 

πνπ επηζηξέθεη ε php κε ηελ εληνιή echo, κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη έιεγρνη πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

$a=$_POST['date1']  

  

$b=$_POST['date2']  

  

$x=$_POST['roomnumber']  

 

Έπεηηα αθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ substr εληνιέο ηεο php, ψζηε λα ρσξίζνπκε απφ ηηο 

κεηαβιεηέο $a θαη $b,ηα 2 πξψηα ςεθία πνπ είλαη ν κήλαο, ηα επφκελα δχν, φπνπ 

είλαη ε εκέξα, θαη ηα ηέζζεξα ηειεπηαία, φπνπ είλαη ε ρξνληά. 

 

$firstmonth= substr($a,0,2)  

$firstday = substr($a,2,1)  

$firstyear = substr($a,3,7)  

 

Έπεηηα γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ εκεξψλ ηεο θξάηεζεο. 

Γηα λα γίλεη απηφ, πξψηα ζα ειεγρζεί εάλ ε θξάηεζε είλαη κέζα ζηνλ ίδην κήλα ή εάλ 

αιιάδεη ν κήλαο. 
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Δάλ αιιάδεη ν κήλαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο, ειέγρνπκε εάλ ν κήλαο άθημεο 

έρεη 30 ή 31 κέξεο, ή 28 εάλ είλαη ν κήλαο Φεβξνπάξηνο. 

Σν λνχκεξν απηφ ην απνζεθεχνπκε ζε κηα κεηαβιεηή $q, θαη αλάινγα εάλ γίλεηαη 

αιιαγή ηνπ κήλα ή φρη, ηελ ρξεζηκνπνηνχκε. 

Δπίζεο γίλεηαη θαη ν έιεγρνο ρξνληάο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο, αλ γίλεηαη 

αιιαγή ηεο ή φρη. 

Μεηά απφ απηνχο ηνπ απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηηο 

ζπλνιηθέο εκέξεο ηεο θξάηεζεο, αλάινγα ζε θάζε πεξίπησζε. 

Παξαθάησ βιέπνπκε κέξνο ηνπ θψδηθα πνπ ππνινγίδεη ηηο κέξεο ηηο θξάηεζεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ γίλεηαη αιιαγή ηνπ κήλα. 

 

for  ($i=(int)$firstday; $i<=$q;  $i++) { 

 

$reserveddays[$t]=$i.'.'.$firstmonth; 

 $t=$t+1; 

}  

 

 

for  ($i=1; $i<=(int)$secondday;   $i++) { 

 

$reserveddays[$t]=$i.'.'.$secondmonth; 

$t=$t+1; 

} 

 

Μέζσ ηηο επαλαιακβαλφκελεο εθηέιεζεο ηηο εληνιήο for, απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο 

θξάηεζεο κέρξη ηηο ηειεπηαίαο, απνζεθεχεηαη ζε θάζε θειί ηνπ πίλαθα 

$reserveddays[], κία πξνο κία μερσξηζηά, ε θάζε κέξα ηεο θξάηεζεο. Οπφηε φηαλ 

νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία, αλάινγα κε ην κέγεζνο πνπ έρεη ν πίλαθαο 

$reserveddays[], κπνξνχκε λα μέξνπκε ηηο ζπλνιηθέο κέξεο θξάηεζεο. 

ηελ ζπλέρεηα ηνπ θψδηθα, γίλεηαη ν έιεγρνο γηα ην εάλ ππάξρεη δηαζέζηκν ην 

ζπγθεθξηκέλν δσκάηην, γηα ηηο εκεξνκελίεο πνπ έρνπλ επηιερηεί. 

Η δηαδηθαζία απηή γίλεηαη θάλνληαο εξψηεζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ λα καο 

επηζηξέςεη φιεο ηηο θξαηήζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δσκάηην, νη νπνίεο έρνπλ 

επηβεβαησζεί. 

Με ηηο δχν παξαθάησ εληνιέο παίξλνπκε απηά ηα δεδνκέλα απφ ηελ βάζε: 
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$query = "SELECT * FROM date where confirm='yes' "; 

$query2 = "SELECT * FROM rooms where category='$x'"; 

$results_id2 = mysql_query($query2); 

 while ($rowz = mysql_fetch_array($results_id2)){ 

 

$se=$rowz['host']; 

$price=$rowz['price'];  

  

 } 

 

Τπάξρνπλ 2 αθφκα κεηαβιεηέο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα ηεο βάζε θαη καο 

ελδηαθέξνπλ, κία είλαη ε host θαη ε άιιε είλαη ε price. Η κεηαβιεηή host, έρεη 

απνζεθεπκέλν ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ δσκαηίσλ, ηηο εθάζηνηε θαηεγνξίαο δσκαηίνπ 

πνπ έρεη ην μελνδνρείν. 

Η κεηαβιεηή price, έρεη ηελ ηηκή πνπ θνζηίδεη ην εθάζηνηε δσκάηην γηα 1 εκέξα. Θα 

ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην ηέινο, γηα λα  ππνινγίζνπκε ην ζπλνιηθφ θφζηνο. 

Έπεηηα εάλ βξεζεί φηη ην δσκάηην πνπ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο, πσο είλαη θξαηεκέλν 

γηα νπνηαδήπνηε εκεξνκελία, γίλεηαη έιεγρνο γηα ην αλ νη εκεξνκελίεο πνπ βξέζεθαλ, 

ζπκπίπηνπλ κε απηέο πνπ έρνπλ δεηεζεί γηα ηελ θξάηεζε.  

Δάλ ζπκπίπηνπλ, θνηηάκε ηελ κεηαβιεηή host θαη ειέγρνπκε εάλ νη ζπγθεθξηκέλεο 

θξαηεκέλεο  εκεξνκελίεο γηα ην δσκάηην, είλαη ίζεο ή κηθξφηεξεο απφ ηνλ αξηζκφ πνπ 

έρεη ε κεηαβιεηή host. Δάλ είλαη κηθξφηεξεο, κπνξεί λα γίλεη ε θξάηεζε, αιιηψο δελ 

κπνξεί λα γίλεη. 

 

$results_id = mysql_query($query); 

if (mysql_num_rows($results_id) > 0) { 

    while ($row7 = mysql_fetch_array($results_id)){ 

  $array= unserialize($row7['reserveddays']); 

  $array2[$i]=$array; 

  $room[$i]=$row7['room']; 

     $i=$i+1; 

  if ($row7['room'] == 1) { 

   $aaa=$aaa+1; 

    

  }  
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   if ($row7['room'] == 2) { 

   $bbb=$bbb+1; 

  }  

     if ($row7['room'] == 3) { 

   $ccc=$ccc+1; 

  }  

      if ($row7['room'] == 4) { 

   $ddd=$ddd+1; 

  }  

 

 } 

   

     

    $aa=count($reserveddays); 

  

  

 if ($x=='Suite')    { 

    for ($row = 0; $row <count($array2);  $row++) { 

 

   for ($col = 0; $col <  count($array2[$row]); $col++) { 

    for ($i=0; $i< count($reserveddays); $i++) 

  

 

 

    if (($array2[$row][$col] == $reserveddays[$i]) AND ($aaa>=$se) ) { 

    $check='not ok'; 

   

    }    

    

   } 

    

}     

} 

 

Δδψ βιέπνπκε κέξνο ηνπ θψδηθα πνπ γίλεηαη έιεγρνο γηα ην εάλ κπνξεί  λα γίλεη ε 

θξάηεζε ζε πεξίπησζε πνπ ην δσκάηην πνπ επέιεμε ν πειάηεο, ήηαλ ζνπίηα ή φρη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη ε θξάηεζε, ππάξρεη κηα κεηαβιεηή κε φλνκα 
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$check, ε νπνία παίξλεη ηελ ηηκή 'not ok', θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί παξαθάησ, γηα λα 

γίλεη ν έιεγρνο άιισλ δσκαηίσλ, γηα λα κπνξέζεη λα εμππεξεηεζεί ν πειάηεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηειηθφο ππάξρεη δηαζέζηκν ην δσκάηην, ν θψδηθαο πξνρσξάεη θαη 

απνζεθεχεη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηελ εκεξνκελία άθημεο, αλαρψξεζεο, ηηο 

ζπλνιηθέο κέξεο θξάηεζεο πνπ ππνινγίζηεθαλ πξνεγνχκελνο, ηελ εκεξνκελία ηεο 

θξάηεζεο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ γηα φιεο ηηο κέξεο. Δπίζεο ππάξρεη κηα κεηαβιεηή 

πνπ απνζεθεχεηαη ζηελ βάζε ε confirm,ε νπνία έρεη ηελ ηηκή 'Νν', θαη ε ηηκή ηηο 

γίλεηαη 'Yes', φηαλ επηβεβαησζεί ε θξάηεζε απφ ηνλ πειάηε, θαηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο θφξκαο εγγξαθήο. 

ην ηέινο γίλεηαη απφ ηελ php, έλα echo, ην φπνην ην πεξηκέλεη φζν γίλνληαλ φινη νη 

παξαπάλσ έιεγρνη, ην ajax script,  πνπ ηξέρεη ζηελ αξρηθή καο ζειίδα, θαη ην νπνίν 

είρε θαιέζεη ην savetodb.php αξρείν. 

Σν echo κηα επηηπρεκέλεο θξάηεζεο, επηζηξέθεη ην timestap πνπ έγηλε ε θξάηεζε, θαη 

γίλεηαη πέξαζκα απηήο ηηο ηηκήο, ζην αξρείν registration.php, φπνπ θαη απνζεθεχεηαη 

ζαλ ην id ηεο θξάηεζεο. 

 

$ar=count($reserveddays); 

 $time = time(); 

 $totalprice=$ar*$price; 

$array_string=mysql_escape_string(serialize($reserveddays)); 

 $add_date_sql = "INSERT INTO date 

(date1,date2,reserveddays,room,confirm,time,totalprice)  VALUES ('".$a."', 

'".$b."', '".$array_string."','".$x."','no','".$time."', 

'".$totalprice."')"; 

  $add_date_res = mysql_query($add_date_sql) or 

die(mysql_error()); 

   

 $add_diagram_sql = "INSERT INTO diagram2beds (month,year,room)  VALUES 

('".$firstmonth."', '".$firstyear."', '".$x."')"; 

  $add_diagram_sql = mysql_query($add_diagram_sql) or 

die(mysql_error()); 

 

echo $time; 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δηαζέζηκν ην δσκάηην, ν θψδηθαο ειέγρεη επφκελεο 

θαηεγνξίεο δσκαηίσλ γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπο, μεθηλψληαο απφ απηέο κε πνηφ 



48 

 

πνιιέο θιίλεο θαη κε ειέγρνληαο κε ζεηξά ηηο θάζε θαηεγνξία θιίλεο, κέρξη λα βξεζεί 

θάπνην δηαζέζηκν δσκάηην. 

Αθνινπζεί ελδεηθηηθφο θψδηθαο πνπ θάλεη απηή ηελ δνπιεία, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

ρξήζηεο έρεη επηιέμεη ζνπίηα θαη δελ είλαη ηειηθά δηαζέζηκε. 

 

if ($check=='not ok') 

{ 

  

if ($x=='Suite') { 

  for ($row = 0; $row <count($array2);  $row++) { 

  

   for ($col = 0; $col <  count($array2[$row]); $col++) { 

    for ($i=0; $i< count($reserveddays); $i++) 

  

 

 

    if (($array2[$row][$col] == $reserveddays[$i]) AND($ccc>=$se) ) { 

    $check2='notok'; 

   

    }    

    

   } 

    

}  

 if ($check2=='notok') { 

    

 for ($row = 0; $row <count($array2);  $row++) { 

  

   for ($col = 0; $col <  count($array2[$row]); $col++) { 

    for ($i=0; $i< count($reserveddays); $i++) 

  

 

 

 

    if (($array2[$row][$col] == $reserveddays[$i]) AND($bbb>=$se) ) { 

    $check3='notok'; 
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    }    

    

   } 

    

}     

 

 if ($check3=='notok') { 

  

 echo "NONE"; 

} 

 

 

 elseif  ($check3=='') { 

 echo "1BED";   

   

 } 

 

  

 

}  

 

  

  

 elseif  ($check2=='') { 

 echo "2BEDS";   

   

 }  

} 

 

Οη έιεγρνη πνπ ζπκβαίλνπλ εδψ, είλαη λα ειεγρζνχλ νη επφκελεο θαηεγνξίεο 

δσκαηίσλ, αλ ε θαηεγνξία πνπ ειέγρεηαη δελ είλαη δηαζέζηκε, πξνρσξάκε ζηελ 

επφκελε, θαη δίλνπκε θάζε θνξά ζε κία κεηαβιεηή($check2,$check3) γηα θάζε 

θαηεγνξία, ηελ ηηκή "Not ok". ην ηέινο γίλεηαη έιεγρνο ηεο θάζε κεηαβιεηήο, 

μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε θαηεγνξία δσκαηίνπ πνπ έγηλε ν έιεγρνο, εάλ ε ηηκή ηηο 

κεηαβιεηήο $check2 ή $check3 είλαη θελή, ζεκαίλεη πσο δελ έρεη πάξεη ηελ ηηκή "Not 

ok",νπφηε ην αληίζηνηρν δσκάηην είλαη δηαζέζηκν. 
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Η php έπεηηα θάλεη echo πνίν δσκάηην είλαη απηφ, θαη ην ajax πνπ ηξέρεη ζηελ αξρηθή 

καο ζειίδα, πεξηκέλεη απηφ ην θείκελν, γηα λα ηππψζεη ζηελ νζφλε ην αληίζηνηρν 

κήλπκα πνπ πξνηείλεη ζηνλ ρξήζηε λα δηαιέμεη ην δηαζέζηκν δσκάηην πνπ βξέζεθε. 

4.3.3 Απσείο registration.php 

Σν αξρείν registration.php θνξηψλεη θάζε θνξά πνπ έρνπκε κηα επηηπρή θξάηεζε, 

ψζηε λα δψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ν πειάηεο θαη λα επηβεβαησζεί ε θξάηεζε. 

To αξρείν registration.php πεξηέρεη κηα html θφξκα, ε νπνία δέρεηαη ζαλ Inputs ηα 

εμήο πεδία: Όλνκα, Δπίζεην,  Email,  Αξηζκφο Α.Σ., Ηκεξνκελία Γελλήζεσο, 

Αξηζκφο ηαζεξνχ ηειεθψλνπ Αξηζκφο Κηλεηνχ Σειεθψλνπ. 

Όηαλ γίλεη ην submit ηεο θφξκαο, νδεγνχκαζηε ζην αξρείν savecustomers.php, ην 

νπνίν δέρεηαη φια ηα input πεδία ηεο θφξκαο θαη ηα απνζεθεχεη ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ.  

Η θφξκα ηνπ registration.php, έρεη έλαλ javascript έιεγρν, ν νπνίνο ειέγρεη εάλ είλαη 

ζπκπιεξσκέλα φια ηα πεδία ηεο θφξκαο πξηλ ηα ζηείιεη ζην savecustomers.php. Δάλ 

θάπνηα πεδία είλαη θελά, εηδνπνηείηαη ν ρξήζηεο, κε θάπνηα θφθθηλα warnings πνπ 

εκθαλίδνληαη πάλσ ζηελ θφξκα. 

 

 

Δικόνα 7 - Φόπμα εγγπαθήρ 
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4.3.4 Δπεξήγηζη ηος απσείος savecustomers.php 

Η ιεηηνπξγία ηνπ savecustomers.php είλαη αξθεηά απιή. Γέρεηαη κέζσ $_POST ηα 

δεδνκέλα ηεο θφξκαο απφ ην registration.php θαη ηα απνζεθεχεη ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ . 

Η απνζήθεπζε γίλεηαη κε ηελ sql εληνιή Insert, ζηνλ πίλαθα customers ηεο βάζεο 

καο, αθνχ πξψηα γίλεη ζχλδεζε ηεο php κε ηελ βάζε θαη ηαρηνπνηεζεί ν ρξήζηεο ηεο 

βάζεο πνπ ηελ ρξεζηκνπνηεί. ηελ πεξίπησζε καο είλαη ν ρξήζηεο root, θαη ε βάζε 

ηξέρεη ζε ηνπηθφ δίθηπν. 

 

<?php 

@session_start(); 

$server = 'localhost'; 

$user = 'root'; 

$pass = ''; 

$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);  

mysql_select_db('yoga', $connect); 

mysql_query("SET NAMES 'utf-8'"); 

 

 

 

if (($_POST['name'])){ 

 

$name = addslashes($_POST["name"]); 

$surname = addslashes($_POST["surname"]); 

$email = addslashes($_POST["email"]); 

$identity = addslashes($_POST["identity"]);   

$BirthMonth = addslashes($_POST["BirthMonth"]);  

$BirthDay = addslash-

es($_POST["BirthDay"]) 

     

$BirthYear = addslash-

es($_POST["BirthYear"]) 

 

$telephone = addslash-

es($_POST["telephone"]) 

 

$cellphone = addslash-

es($_POST["cellphone"]) 

 

$registrationid  = addslash-

es($_POST["registrationid"]) 

 



52 

 

$add_category_sql = "INSERT INTO customers 

(name,surname,email,identity,BirthMonth,BirthDay,BirthYear,telephone, 

cellphone,registrationid)   

VALUES ('".$name."', '".$surname."','".$email."', 

'".$identity."','".$BirthMonth."','".$BirthDay."','".$BirthYear."', 

'".$telephone."','".$cellphone."','".$registrationid."')"; 

  

$add_category_res = mysql_query($add_category_sql) or die(mysql_error()); 

  $add_category_sql2 = "UPDATE date SET confirm='yes' WHERE 

time=$registrationid."; 

   

  $add_category_res2 = mysql_query($add_category_sql2) or 

die(mysql_error()); 

   

  echo "Ευχαριςτούμε Κοσ/Κα "; echo $name; echo " "; echo $sur-

name; echo " "; echo "για την κρϊτηςη.<br/>"; 

 $query = "SELECT * FROM date WHERE  time=$registrationid."; 

   

$results_id = mysql_query($query); 

 

 while ($roww = mysql_fetch_array($results_id)){ 

  

echo"Το ςυνολικό κόςτοσ πληρωμόσ εύναι "; 

echo $roww['totalprice']; 

echo " ευρώ."; 

 

} 

 

"<a href=\"admin.php\">Back to admin page</a></br>"; 

       

    

 

 

} 

 mysql_close($connect); 

?> 
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Δπίζεο ζην αξρείν savecustomers.php, ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πιεξσκήο 

γηα φιεο ηηο κέξεο θξάηεζεο, θαη εκθαλίδεηαη ην ηειηθφ κήλπκα επηβεβαίσζεο θαη 

νινθιήξσζεο ηεο θξάηεζεο ζηνλ πειάηε. 

 

4.3.5 Απσείο hotel.php 

Σν αξρείν hotel.php είλαη ην αξρείν πνπ εθηειείηαη ν θψδηθαο φηαλ επηιέγνπκε απφ ην 

θεληξηθφ κελνχ, λα δνχκε ηηο πιεξνθνξίεο γηα θάζε θαηεγνξία δσκαηίνπ. 

Ο php θψδηθα ηνπ, εθηειείηαη θαη απηφο κε MVC λννηξνπία. 

 

 

 

Δικόνα 8 - Γομή hotel.php  
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Ξεθηλάεη κε require ηνπ header.php, φπνπ ππάξρεη ν θψδηθαο ηνπ header ηεο ζειίδαο, 

θαη βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν modules. 

Έπεηηα  παίξλνπκε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο $ref απφ ην Link ηνπ browser. 

Η ηηκή ηηο $ref πεξληέηαη απφ ην επφκελνπ ηνπ κελνχ "Γσκάηηα", θαη έρεη ηηκή 

αλάινγα κε ην πνηά θαηεγνξία δσκαηίνπ ζα θάλνπκε click. 

Γηα παξάδεηγκα φηαλ θάλνπκε click λα δνχκε ην δίθιηλν δσκάηην, ην link καο ζηνλ 

browser γίλεηαη: /booking/hotel.php?ref=2beds 

Έπεηηα εθηειείηαη ε ζπλάξηεζε get_ref(),ε νπνία εθηειεί ηελ case εληνιή, θαη ηξέρεη 

ηνλ αληίζηνηρν θψδηθα αλάινγα κε ηελ ηηκή ηηο $ref. 

ηνλ παξφλ ηζηνρψξν έρνπκε 4 πεξηπηψζεηο δσκαηίσλ. 

Οπφηε έρνπκε 4 πεξηπηψζεηο ηηο case θαη 1 ζε πεξίπησζε πνπ δνζεί κεηαβιεηή ζηελ 

case θαη δελ ππάξρεη επηινγή. 

 

function get_ref($ref) { 

  

  

 if (!empty($ref)) { 

         switch($ref) { 

 

   case "Suite" : 

            showroom($ref); 

    break; 

     

    case "2beds" : 

            showroom($ref); 

    break;  

   case "1bed" : 

            showroom($ref); 

    break; 

    case "family" : 

            showroom($ref); 

    break; 

     

       

   default : 

              error(); 

    break; 
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  } 

                  

 

           

        } 

  

 else { 

   

  error(); 

 } 

  

} 

 

Έπεηηα εθηειείηαη ε ζπλάξηεζε showroom($ref),ε νπνία αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο 

κεηαβιεηήο $ref, αληιεί κέζσ sql query απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηα αληίζηνηρα 

δεδνκέλα  γηα ην εθάζηνηε δσκάηην, απφ ηνλ πίλαθα rooms πνπ ππάξρνπλ 

απνζεθεπκέλα ηα δσκάηηα καο. 

 

function showroom($ref) { 

 

  

$server = 'localhost'; 

$user = 'root'; 

$pass = ''; 

$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);  

mysql_select_db('yoga', $connect); 

$query7 = "SELECT * FROM rooms where category='$ref' ORDER BY sort ASC "; 

$results_id7 = mysql_query($query7); 

  while ($row7 = mysql_fetch_array($results_id7)){ 

 

ηελ ζπλέρεηα, εθηειείηαη κέζα ζηελ while ε εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Τπάξρεη ην θαηάιιειν mark up html θψδηθα, φπνπ αληιείηαη δπλακηθά ην 

πεξηερφκελν απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη εκθαλίδεηαη. 

 

print'  <nav role="navigation" class="breadcrumbs clearfix"> 

     <!--crumbs--> 
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     <h2>'.$row7['name'].'</h2>  

     <!--//crumbs--> 

      

     <!--top right navigation--> 

     

     <!--//top right navigation--> 

    </nav>  

  

  

 <section class="three-fourth"> 

     <!--gallery--> 

     <section class="gallery"> '; ?> 

  <?php  print"     

<img src=\"roomsimages/".$row7['image']."\" width=\"850\" height=\"531\" /> 

" ;?> 

 

Γηα παξάδεηγκα ε θεληξηθή εηθφλα ηνπ δσκαηίνπ εκθαλίδεηαη δπλακηθά,  κε ηελ 

αθφινπζε γξακκή θψδηθα: <img src=\"roomsimages/".$row7['image']."\" 

width=\"850\" height=\"531\" /> " ;?> 

Δθηειείηαη ν θψδηθα κέρξη ην ηέινο ηνπ αξρείνπ hotel.php θαη έρνπκε εκθαλίζεη ηεο 

πιεξνθνξίεο θαη ηηο εηθφλεο ηνπ δσκαηίνπ 

Τπάξρνπλ νη γεληθέο πιεξνθνξίεο, φπνπ αλαθέξνληαη νη αλέζεηο ηνπ δσκαηίνπ. 

Τπάξρεη ην κελνχ Πεξηγξαθή, φπνπ αλαθέξνληαη ινηπέο πιεξνθνξίεο γηα ην δσκάηην. 

Καη επίζεο ην κελνχ Παξνρέο, φπνπ αλαθέξνληαη ηηο παξνρέο έρεη ν πειάηεο εάλ 

δηαλπρηεξέςεη ζε απηφ ην δσκάηην. 

Βιέπνπκε πσο απηφ ην αξηζηεξφ κελνχ, δνπιεχεη κε tab ηερληθή. 

Δχρξεζην θαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε απηφ ηνπ είδνπο κελνχ, φπνπ 

πξνγξακκαηηζηηθά δεκηνπξγείηαη κε ρξήζε CSS3. 
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Δικόνα 9 - Σελίδα δυμαηίυν 
 

 

Δπίζεο εθηφο απφ ηελ θεληξηθή εηθφλα ηνπ δσκαηίνπ, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη φζεο αθφκα ζέιεη, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζην ηέινο ηνπ 

κελνχ Πεξηγξαθή. Οη εηθφλεο απηέο είλαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο πιήξεο πξνβνιήο, 

θάλνληαο απιά click επάλσ ηνπο. 

Πνιχ βαζηθφ κέξνο ηνπ αξρείνπ hotel.php, είλαη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο κε 

αζηέξηα, πνπ ππάξρεη γηα θάζε δσκάηην. Βξίζθεηαη ζηελ πάλσ δεμηά κεξηά ηεο 

ζειίδαο. 
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Δικόνα 10 - Πεπιοσή αξιολόγηζηρ δυμαηίος 

 

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη πνιχ εχθνινο γηα ηνλ ρξήζηε, γηαηί ε αμηνιφγεζε 

γίλεηαη απιά θάλνληαο click ζε θάπνην απφ ηα 5 αζηέξηα. 

Σν rating δνπιεχεη κε απνζήθεπζε ησλ clicks ζε έλα αξρείν text,ην νπνίν ην έρνπκε 

νλνκάζεη ratings.data.txt 

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη, θάζε θνξά πνπ γίλεηαη click,λα θαιείηαη κέζσ 

javascript ην αξρείν ratings.php. 

Σν rating.php μεθηλάεη θαη παίξλεη ην id θάζε θνξά πνπ γίλεηαη click ζε έλα αζηέξη, ην 

id πεξηέρεη ηελ θαηεγνξία ηνπ δσκαηίνπ, γηαηί θάζε θνξά έρεη άιιε ηηκή αλάινγα κε 

ηελ κεηαβιεηή $ref. 

ηελ ζπλέρεηα θαιεί ηελ ζπλάξηεζε get_ratings() θαη ηελ vote(); 

Με ηελ πξψηε γίλεηαη έιεγρνο εάλ ππάξρνπλ ήδε ratings θαη κε ηελ δεχηεξε 

απνζεθεχεη ην rate ζην αξρείν ratings.data.txt. 

 

public function get_ratings() { 

    if($this->data[$this->widget_id]) { 

        echo json_encode($this->data[$this->widget_id]); 

    } 

    else { 

        $data['widget_id'] = $this->widget_id; 

        $data['number_votes'] = 0; 

        $data['total_points'] = 0; 

        $data['dec_avg'] = 0; 

        $data['whole_avg'] = 0; 
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        echo json_encode($data); 

    }  

} 

public function vote() { 

     

    preg_match('/star_([1-5]{1})/', $_POST['clicked_on'], $match); 

    $vote = $match[1]; 

     

    $ID = $this->widget_id; 

    if($this->data[$ID]) { 

        $this->data[$ID]['number_votes'] += 1; 

        $this->data[$ID]['total_points'] += $vote; 

    } 

    else { 

        $this->data[$ID]['number_votes'] = 1; 

        $this->data[$ID]['total_points'] = $vote; 

    } 

     

    $this->data[$ID]['dec_avg'] = round( $this->data[$ID]['total_points'] / 

$this->data[$ID]['number_votes'], 1 ); 

    $this->data[$ID]['whole_avg'] = round( $this->data[$ID]['dec_avg'] ); 

         

         

    file_put_contents($this->data_file, serialize($this->data)); 

    $this->get_ratings(); 

} 

} 
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Κεθάλαιο 5  

5.1 Λειηοςπγίερ και επεξήγηζη  ηος Back-End 

 

Η αξρηθή ζειίδα ηνπ back-end καο είλαη ην αξρείν index.php, πνπ βξίζθεηαη κέζα 

ζηνλ θάθειν admin. 

Η ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ αξρείν είλαη λα καο δείμεη ην κελνχ ηνπ δηαρεηξηζηή, θαη είλαη 

δνκεκέλν κε απιή html. 

ην header ηνπ αξρείνπ, ππάξρεη ην require γηα ην header module, φπνπ εθεί 

βξίζθνληαη ηα απαξαίηεηα javascript θαη js αξρεία, γηα ηελ εκθάληζε ηνπ template ηνπ 

back-end. 

 

 

Δικόνα 11 - Μενού Back - End 
 

To κελνχ πεξηέρεη 3 δηαρεηξηζηηθά ππνκελνχ, κε ηα νπνία ν δηαρεηξηζηήο ειέγρεη ή 

αιιάδεη δηαθνξεηηθή ελφηεηα ηνπ ηζηνρψξνπ. 
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- Σν κελνχ Γσκάηηα, φπνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί, λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη ηηο 

θαηεγνξίεο δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ. 

- Σν κελνχ Κξαηήζεηο, ζην νπνίν θαίλνληαη νη θξαηήζεηο ηνπ θάζε δσκαηίνπ, θαη νη 

πιεξνθνξίεο ηνπ πειάηε γηα θάζε θξάηεζε. 

Δπίζεο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θίλεζεο ηνπ θάζε δσκαηίνπ, αλάινγα κε ηηο 

θξαηήζεηο ηνπ θάζε κήλα. 

- Σν κελνχ Μελνχ, φπνπ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αιιάμεη ηα θείκελα θαη ηηο εηθφλεο 

απφ ηα ινηπά κελνχ ηηο ηζηνζειίδαο, φπσο είλαη νη Πιεξνθνξίεο, ε Σνπνζεζία, 

Παξνρέο θαη ινηπά. 

5.2 Ανάλςζη και δομή ηος κώδικα ηος μενού Γυμάηια. 

 

Σν κελνχ Γσκάηηα, απνηειείηαη απφ 2 php αξρεία. Σν addroom.php θαη ην 

editroom.php. 

Όπσο θαηαιαβαίλνπκε θαη απφ ηα νλφκαηα ηνπο, ην έλα αξρείν είλαη γηα ηελ 

πξνζζήθε θαηλνχξγηαο θαηεγνξίαο δσκαηίνπ, θαη ην δεχηεξν είλαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία θάπνηα ππάξρνπζαο. 

5.2.1 Απσείο addroom.php 

Σν αξρείν addroom.php, μεθηλάεη κε require απφ ηνλ θάθειν modules, ην αξρείν 

adminmenu.php, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην header θψδηθα φισλ ησλ ζειίδσλ ηηο 

δηαρείξηζεο, θαη πεξηέρεη ηνλ θψδηθα γηα ηα javascript θαη css αξρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην template ηηο δηαρείξηζεο, θαζψο θαη ην menu. 

Έπεηηα αθνινπζεί έλα form html ζηνηρείν, ζην νπνίν ν δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξψλεη ην 

φλνκα ηηο θαηεγνξίαο ηνπ δσκαηίνπ, ηελ ρσξεηηθφηεηα, πφζα δσκάηηα δηαζέηεη ε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ηελ ηηκή γηα 1 δηαλπθηέξεπζε, ηηο πεξηγξαθέο γηα θάζε tab 

πνπ ππάξρεη ζην font-end ηεο ζειίδαο ησλ δσκαηίσλ, θαζψο θαη ηελ βαζηθή εηθφλα 

ηεο θαηεγνξίαο ηνπ δσκαηίνπ. 

Ο θεηκελνγξάθνο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην back-end είλαη ν tinymce, ν νπνίνο 

θνξηψλεη γξαθηθά κέζσ javascript θαη κνηάδεη πνιχ κε θεηκελνγξάθν word,ψζηε λα 

καο δηεπθνιχλεη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ. Ο tinymce είλαη έλαο δσξεάλ 
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θεηκελνγξάθνο ηνλ νπνίν ηνλ θαηεβάδνπκε απφ ηελ επίζεκε ζειίδα ηνπ 

www.tinymce.com. 

 

<form enctype="multipart/form-data" method="post" action="saveroom.php" \>'; ?> 

<table><tr><td> 

 <strong>Εικόνα δωματύου:</strong></td><td> 

<input type="file" name="file"  id="file" /></td></tr> 

<td><b>΄Ονομα Δωματύου:</b></td> 

<td> <input type="text" name="name" size="20" value="" /></td></tr> 

<tr><td><b>Χωρητικότητα δωματύου:</b></td><td> <input type="text" name="capacity" 

size="2" value="" /></td></tr> 

<tr><td><b>Πλόθοσ δωματύων:</b></td><td> <input type="text" name="host" size="2" 

value="" /></td></tr> 

<tr><td><b>Τιμό Δωματύου:</b></td><td> <input type="text" name="sort" size="2" val-

ue="" /></td></tr> 

<tr><td><b>Κατηγορύα Δωματύου:</b></td><td> 

 <select name="category" > 

  <option value="Suite">Σουύτα</option> 

  <option value="family">Οικογενιακό</option> 

  <option value="2beds">Δύκλινο</option> 

  <option value="1bed">Μονόκλινο</option> 

</select> </td></tr> 

<tr><td> 

</table> 

 <div> 

  

 

  <!-- Gets replaced with TinyMCE, remember HTML in a textarea should be 

encoded --> 

  <div>Μικρό Περιγραφό: 

   <textarea id="elm1" name="elm1" rows="15" cols="80" 

style="width: 80%"> 

    

   

   </textarea> 

  </div> 

 

  <!-- Some integration calls --> 

  <a href="javascript:;" onclick="tinyMCE.get('elm1').show();return 
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false;">[Show]</a> 

  <a href="javascript:;" onclick="tinyMCE.get('elm1').hide();return 

false;">[Hide]</a> 

  <a href="javascript:;" on-

click="tinyMCE.get('elm1').execCommand('Bold');return false;">[Bold]</a> 

  <a href="javascript:;" on-

click="alert(tinyMCE.get('elm1').getContent());return false;">[Get contents]</a> 

  <a href="javascript:;" on-

click="alert(tinyMCE.get('elm1').selection.getContent());return false;">[Get select-

ed HTML]</a> 

  <a href="javascript:;" on-

click="alert(tinyMCE.get('elm1').selection.getContent({format : 'text'}));return 

false;">[Get selected text]</a> 

  <a href="javascript:;" on-

click="alert(tinyMCE.get('elm1').selection.getNode().nodeName);return false;">[Get 

selected element]</a> 

  <a href="javascript:;" on-

click="tinyMCE.execCommand('mceInsertContent',false,'<b>Hello world!!</b>');return 

false;">[Insert HTML]</a> 

  <a href="javascript:;" on-

click="tinyMCE.execCommand('mceReplaceContent',false,'<b>{$selection}</b>');return 

false;">[Replace selection]</a> 

 

 

 

Βιέπνπκε πσο ην submit ηηο θφξκαο, καο κεηαθέξεη ζην αξρείν saveroom.php, φπνπ 

εθεί γίλεηαη ε απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δσκαηίνπ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 
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Δικόνα 92 - Πποζθήκη δυμαηίος 
 

5.2.2 Ανάλςζη ηος απσείος saveroom.php 

Σν αξρείν saveroom.php, μεθηλάεη κε require απφ ηνλ θάθειν modules, ην αξρείν 

adminmenu.php, φπσο θαη φια ηα αξρεία ηνπ back-end. 

Έπεηηα γίλεηαη ην connection ηελ βάζε δεδνκέλσλ, θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπιιέγνπκε κε 

$_POST ηα δεδνκέλα πνπ ζηάιζεθαλ απφ ηελ θφξκα. 

Ο πξψηνο βαζηθφ έιεγρνο πνπ γίλεηαη, είλαη εάλ ππάξρεη φλνκα γηα ην δσκάηην πνπ 

πξφθεηηαη λα απνζεθεπηεί. Δάλ είλαη θελφ, ηφηε ζηακαηάεη ε εθηέιεζε ηνπ ππφινηπνπ 

θψδηθα, θαη εκθαλίδεηαη ην κήλπκα: 

" Γελ έρεηε δψζεη φλνκα δσκαηίνπ. Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ην. " 

 

<?php 

@session_start(); 
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$server = 'localhost'; 

$user = 'root'; 

$pass = ''; 

$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);  

mysql_select_db('yoga', $connect); 

mysql_query("SET NAMES 'utf-8'"); 

header('Content-type: text/html; charset=UTF-8');  

 

 

if(isset($_POST['elm1'])  ||($_POST['name'])) { 

 

if (($_POST['name']) ==""){ 

 

echo '<b>Δeν ϋχετε δώςει όνομα δωματύου. Παρακαλώ ςυμπληρώςτε το.</b>'; 

echo '</br><a href="addteachers.php">Back</a> '; 

 

} 

else { 

 

Δάλ έρεη δνζεί φλνκα ζπλερίδεηαη ε εθηέιεζε ηνπ θψδηθα. 

Γίλεηαη upload ηνπ αξρείνπ ηεο εηθφλαο. 

 

$target = "../roomsimages/";  

$target = $target . ($_FILES["file"]["name"]) ;  

$pic= ( $_FILES['file']['name']);   

  if (file_exists("../roomsimages/" . $_FILES['file']['name'])) 

   { 

      echo  "<b>To όνομα τησ εικόνασ: ".$pic.", υπϊρχει όδη ό δεν ϋχετε 

βϊλει κϊποια εικόνα</b>"; 

 

Υξεζηκνπνηνχκε ηελ κέζνδν $_FILES ηεο php, ε νπνία δέρεηαη ην αξρείν ηχπνπ file 

απφ ηελ θφξκα απνζηνιήο θαη ηελ απνζεθεχεη ζηνλ θάθειν /roomimages/ 

Έλα βξεζεί θάπνην αξρείν πνπ λα έρεη ην ίδην φλνκα, καο εκθαλίδεηε ην κήλπκα: 

 "Σν φλνκα ηεο εηθφλαο: ".$pic.", ππάξρεη ήδε ή δελ έρεηε βάιεη θάπνηα εηθφλα " θαη 

ην upload δελ γίλεηαη, ψζηε λα κελ γίλεη overwrite ηνπ πξνεγνχκελνπ αξρείνπ κε ην 

ίδην φλνκα. 
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ηελ ζπλέρεηα, απνζεθεχνπκε ηα ππφινηπα δεδνκέλα πνπ καο ζηέιλεη ε θφξκα, ζε 

κεηαβιεηέο php, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν addslashes ε νπνία επηζηξέθεη έλα 

string κε backslashes, κπξνζηά απφ πξνθαζνξηζκέλνπο ραξαθηήξεο. 

Οη πξνθαζνξηζκέλνη ραξαθηήξεο είλαη: 

    - κνλφ εηζαγσγηθφ (') 

    - δηπιά εηζαγσγηθά (") 

    - αλάζηξνθε θάζεην (\) 

    - NULL 

Ο ιφγνο πνπ γίλεηαη απηφ είλαη γηα λα αζθαιή απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ 

βάζε δεδνκέλσλ καο. 

Αθνινπζεί ε εληνιή κηα καθξνζθειή sql insert, γηα ηελ απνζήθεπζε ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. 

 

$textslashes = addslashes($_POST["elm1"]); 

$capacity = addslashes($_POST["capacity"]); 

$host = addslashes($_POST["host"]);   

$details = addslashes($_POST["details"]);  

$facilities = addslashes($_POST["facilities"]);  

    

$add_category_sql = "INSERT INTO rooms 

(name,shorttext,image,sort,capacity,host,facilities,details,category,roomnumber)  

VALUES ('".$nameslashes."', '".$textslashes."','".$pic."', 

'".$_POST['sort']."','".$capacity."','".$host."','".$facilities."', 

'".$details."','".$category."','".$roomnumber."')"; 

$add_category_res = mysql_query($add_category_sql) or die(mysql_error()); 

 

echo"<p><b>Ο καθηγητόσ ".$_POST["name"]." καταχωρόθηκε. </p></b>"; 

echo $nameslashes; 

echo"<p><b>H εικόνα: ". $pic." ϋχει αποθηκευτεύ.</p> <a href=\"admin.php\">Back 

to admin page</a></b></br>"; 

 } 

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ είρε δνζεί θάπνηα εηθφλα γηα upload, ν έιεγρνο καο εκθαλίδεη 

ην εμήο κήλπκα " Γελ έρεηε βάιεη θάπνηα εηθφλα ". Η απνζήθεπζε ηνπ δσκαηίνπ 

γίλεηαη θαλνληθά, θαη ην πεδίν ηεο εηθφλαο είλαη θελφ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 
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δηαρεηξηζηή λα πξνζζέζεη ηελ εηθφλα ζην κέιινλ, κέζσ ηνπ κελνχ ηεο επεμεξγαζίαο 

ησλ δσκαηίσλ. 

 

 else { 

 echo "<p><b>Δεν ϋχετε βϊλει κϊποια εικόνα</b></br> 

<a href=\"addteachers.php\">Back to admin page</a></br>"; 

 

 }  

 

 

5.2.3 Ανάλςζη ηηρ δομήρ και ηος κώδικα ηος απσείος editrooms.php 

 

 

Δικόνα 103 - Δπεξεπγαζία δυμαηίυν 

 

 

Σν αξρείν editrooms.php είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ, ηνπ 

ηίηινπ, ηεο ηηκήο, ηνπ πιήζνπο δσκαηίσλ ηηο θάζε θαηεγνξίαο δσκαηίσλ, ηελ αιιαγή 

ηηο αξρηθήο εηθφλαο, ηελ πξνζζήθε θαηλνχξγησλ, θαζψο θαη ηελ δηαγξαθή, ζηα 

απνζεθεπκέλα ήδε δσκάηηα. 
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Απνηειείηαη θαη απηφ απφ κία html θφξκα, ε νπνία πεξηέρεη input fields θαη ηξείο 

tinymce text editors, ηα νπνία γεκίδνπλ κε δεδνκέλα, ηα νπνία αληινχλ απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ, θάλνληαο ην αληίζηνηρν query ζηελ βάζε αλάινγα κε ην πνηφ δσκάηην 

επηιέγνπκε λα επεμεξγαζηνχκε απφ ην κελνχ ηεο δηαρείξηζεο. Όηαλ γίλνπλ νη αιιαγέο 

κπνξνχκε λα θάλνπκε click ζην θνπκπί save,θαη ε θφξκα ζα καο νδεγήζεη ζην αξρείν 

updateroomdetails.php, ζην νπνίν γίλεηαη ε ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηα 

λέα δεδνκέλα. 

 

$query = "SELECT * FROM rooms WHERE id='$id'";   

$results_id = mysql_query($query); 

 while ($row = mysql_fetch_array($results_id)){ 

$selected=$row['category']; 

 

 

 ?> 

   

  

 <form  class="inline well well-nice" enctype="multipart/form-data" meth-

od="post" action="updateroomdetails.php" > 

  

<table><tr><td> 

  

 

<b>΄Ονομα Δωματύου:</b></td><td>  

<?php print" <input type=\"hidden\" name=\"id\" size=\"20\" val-

ue=\"".$id."\" /> 

<input type=\"text\" name=\"namet\" size=\"20\" val-

ue=\"".$row['name']."\"/> 

<a href=\"roomremove.php?roomremove=1&id=".$id ."\"onclick=\"return con-

firm('Are you sure you want to delete?')\"> 

Διϋγραψε αυτόν την κατηγορύα δωματύου</a></td></tr> 

<tr><td><b>Χωρητικότητα δωματύου:</b></td><td>  

<input type=\"text\" 

name=\"capacity\"size=\"2\"value=\"".$row['capacity']."\" /> 

</td></tr> 

<tr><td><b>Πλόθοσ δωματύων:</b></td><td>  

<input type=\"text\" name=\"host\" size=\"2\" value=\"".$row['host']."\" /> 

</td></tr> 
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<tr><td><b>Τιμό Δωματύου:</b></td><td>  

<input type=\"text\" name=\"sort\" size=\"2\" value=\"".$row['sort']."\" /> 

</td></tr><tr><td><b>Κατηγορύα Δωματύου:</b></td><td>"; 

 

Βιέπνπκε πσο ηα input types ηεο  θφξκαο, έρνπλ φια δηαθνξεηηθφ πεδίν name,ην 

νπνία ζα ηα ζηείινπκε κε $_POST κέζνδν ζην αξρείν updateroomdetails.php. 

Ο θψδηθαο καο μεθηλάεη κε ην query ζηελ βάζε, ην νπνίν θάλεη SELECT απφ ηνλ 

πίλαθα rooms,ν νπνίνο είλαη ν πίλαθαο κε ηα δεδνκέλα ησλ δσκαηίσλ, ην δσκάηην κε 

έλα id. Σν id είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε δσκάηην, θαη θάζε θνξά πνπ επηιέγνπκε 

επεμεξγαζία άιινπ δσκαηίνπ απφ ην κελνχ, αιιάδεη θαη ην id. Έπεηηα κέζσ ηεο 

while,γεκίδνπκε κε δεδνκέλα φια ηα πεδία ηεο θφξκαο. 

Όηαλ ηειεηψζεη ε while,ππάξρεη κία αθφκε html θφξκα, ε νπνία εκθαλίδεη ηελ 

βαζηθή εηθφλα ηνπ δσκαηίνπ, θαη κπνξνχκε λα ηελ αιιάμνπκε ή λα ηελ ζβήζνπκε. 

 

$query = "SELECT * FROM rooms WHERE id='$id'"; 

   

$results_id = mysql_query($query); 

 

$row = mysql_fetch_array($results_id); 

 

 

$display_block = " <div class=\"inline well well-nice\"> <form  meth-

od=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\" name=\"uploaded\" ac-

tion=\"mainroompic.php\" \">   

<input type=\"hidden\" name=\"id\" size=\"20\" value=\"".$id."\" /> 

 

<label for=\"file\"><h4 class=\"simple-header\">Αλλαγό 

Εικόνασ</h4></label><br> 

            <input class=\"btn btn-file\" t type=\"file\" name=\"file\" 

id=\"file\" />  

 

            <button class=\"btn btn-green\" type=\"submit\" 

id=\"btn\">Upload File</button>   

        </form> </td><td>"; 

  $display_block = $display_block.'<img style="border:3px solid 

white; " src="../roomsimages/'.$row['image'].'" ALIGN=left width=160 

height=160 "  ></br>'; 
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$display_block = $display_block."<a 

href=\"deletemainroompic.php?&id=".$id."&image=".$row['image']."\" on-

click=\"return confirm('Are you sure you want to delete this im-

age?')\">Delete image</a></p> 

 ";  

echo $display_block; 

print "</br></br></br></br></br><input type=\"button\" class=\"btn btn-

small btn-yellow\" name=\"submit\" onClick=\"location.href='index.php'\" 

value=\"Cancel\"></p></div>"  

 

ηελ αξρή ππάξρεη ην query ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, πνπ ιεηηνπξγεί φπσο αθξηβψο θαη 

ην πξνεγνχκελν, δηαιέγνληαο δεδνκέλα απφ ηνλ πίλαθα rooms, ζχκθσλα κε ην id. 

ηελ ζπλέρεηα ππάξρεη ε php εληνιή mysql_fetch_array, ε νπνία απνζεθεχεη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ query, ζηελ κεηαβιεηή $row. 

Μεηά αθνινπζεί ε html θφξκα, ε νπνία εκθαλίδεη ηελ εηθφλα πνπ είλαη ήδε 

απνζεθεπκέλε γηα ην δσκάηην. 

Μέζσ ηoπ input type file,καο δίλεηε ε δπλαηφηεηα λα αιιάμνπκε εηθφλα θαη λα 

θάλνπκε upload θάπνην θαηλνχξγην. ην submit θφξκαο, νδεγνχκαζηε ζην αξρείν 

mainroompic.php, ην νπνίν δέρεηαη κέζσ $_POST ην θαηλνχξγην αξρείν πξνο upload. 

Δπίζεο έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα δηαγξαθήο ηεο εηθφλαο, κέζσ ηνπ link ππάξρεη δίπια 

απφ ηελ εηθφλα, θαη καο νδεγεί ζην αξρείν deletemainroompic, πεξλψληαο σο 

παξάκεηξν ζην URL, ην φλνκα ηεο εηθφλαο. 

Ο ηειεπηαίνο php θψδηθαο ζην editroom.php είλαη κία αθφκα html form, κε ηελ νπνία 

κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα πξνζζέζεη θαηλνχξγηεο εηθφλεο, λα αιιάμεη ή δηαγξάςεη 

θάπνηα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο, θαη νη νπνίεο ζα θαίλνληαη ζην front-end ζηελ 

ζειίδα ησλ δσκαηίσλ. 

 

 

<form method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\" name=\"uploaded\" ac-

tion=\"extraroompics.php\" \">   

<input type=\"hidden\" name=\"idz\" size=\"20\" value=\"".$idz."\" /> 

<input type=\"hidden\" name=\"cat\" size=\"20\" value=\"".$cat."\" /> 

<label for=\"file\"><h4 class=\"simple-header\">Προςθόκη καινούργιασ 

εικόνασ</h4></label><br> 

            <input class=\"btn btn-file\" type=\"file\" name=\"file\" id=\"file\" />   
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            <button class=\"btn btn-green\" type=\"submit\" id=\"btn\">Upload 

File</button>  </br></br> 

        </form>Studio Photos: 

<br><table  cellpadding=8 CELLSPACING=0> 

  

  "; 

 

   $count = 0; 

 while ($row = mysql_fetch_array($results_id)){ 

 

 if($count==0){ 

print '<tr>'; 

 }      

print "<td>"; 

print"   <a href=\"editourstudiophotos.php?id=".$row['id']."\"\> <img  

style=\"border:3px solid white; \" src=\"../roomsimages/".$row['image']."\" 

width=200px; height=230px;   /></a><br> 

  

<a 

href=\"deleteextraroompic.php?id=".$row['id']."&image=".$row['image']."&idz=".$idz."\" 

onclick=\"return confirm('Are you sure you want to delete this image?')\">Delete this 

image</a></td> 

 

 "; 

 

 

  if($count==3){ 

        print '</tr>'; 

      $count = 0; 

       } 

       else{ 

        

        $count++; 

} 

} 

 

print "</table></br><input type=\"button\" class=\"btn btn-small btn-yellow\"  

name=\"submit\" onClick=\"location.href='index.php'\" value=\"Cancel\"></p></div>"; 
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?> 

 

Ο θψδηθαο ηεο θφξκαο είλαη παξφκνηνο κε ηνλ θψδηθα ηηο πξνεγνχκελεο. 

Με θάζε submit,νδεγνχκαζηε ζην αξρείν extraroompics.php φπνπ εθεί γίλεηαη ε 

απνζήθεπζε ζηελ βάζε θαη ην upload ηηο θαηλνχξγηαο εηθφλαο. 

Δπίζεο ην link delete δίπια ζε θάζε εηθφλα, κα νδεγεί ζην αξρείν 

deleteextraroompic.php, φπνπ ζχκθσλα κε ην id ηεο εηθφλαο ην νπνίν κεηαθέξεηαη 

κέζσ ην URL,γίλεηαη ε δηαγξαθή ηεο απφ ηελ βάζε θαη ηνλ server. 

5.2.4 Ανάλςζη ηος απσείος updateroomdetails.php 

Σν updateroomdetails.php ιακβάλεη ηα δεδνκέλα πνπ ηνπ ζηέιλεη ε θφξκα απφ ην 

αξρείν editrooms.php κε ηελ κέζνδν $_POST. 

Όπσο θαη ζηελ απνζήθεπζε θαηλνχξγηνπ δσκαηίνπ, έηζη θαη ζην update, 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ κέζνδν addslashes.  Έπεηηα γίλνληαη ηα θαηάιιεια updates ζηελ 

βάζε δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ SQL εληνιή UPDATE, ελεκεξψλνπκε φια ηα 

πεδία ηνπ πίλαθα rooms,ζχκθσλα κε ην id πνπ ζηάιζεθε απφ ηελ θφξκα. 

 

 

$id=addslashes($_POST["id"]); 

$nameslashes = addslashes($_POST["namet"]); 

$textslashes = addslashes($_POST["elm1"]); 

$capacity = addslashes($_POST["capacity"]); 

$host = addslashes($_POST["host"]);   

$details = addslashes($_POST["details"]);  

$facilities = addslashes($_POST["facilities"]);     

$category = addslashes($_POST["category"]); 

 

       $add_category_sql7 = "UPDATE rooms SET capaci-

ty='".$_POST["capacity"]."' WHERE id=".$_POST["id"]; 

        $add_category_sql8 = "UPDATE rooms SET 

host='".$_POST["host"]."' WHERE id=".$_POST["id"]; 

     $add_category_sql3 = "UPDATE rooms SET sort='".$_POST["sort"]."' 

WHERE id=".$_POST["id"]; 
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     $add_category_sql = "UPDATE rooms SET name='".$nameslashes."' 

WHERE id=".$_POST["id"]; 

     $add_category_sql2 = "UPDATE rooms SET short-

text='".$textslashes."' WHERE id=".$_POST["id"]; 

  $add_category_sql4 = "UPDATE rooms SET details='".$details."' 

WHERE id=".$_POST["id"]; 

     $add_category_sql5 = "UPDATE rooms SET facili-

ties='".$facilities."' WHERE id=".$_POST["id"]; 

  $add_category_sql6 = "UPDATE rooms SET catego-

ry='".$category."' WHERE id=".$_POST["id"]; 

      

  $add_category_res = mysql_query($add_category_sql) or 

die(mysql_error()); 

  $add_category_res2 = mysql_query($add_category_sql2) or 

die(mysql_error()); 

  $add_category_res3 = mysql_query($add_category_sql3) or 

die(mysql_error()); 

   $add_category_res4 = mysql_query($add_category_sql4) or 

die(mysql_error()); 

  $add_category_res5 = mysql_query($add_category_sql5) or 

die(mysql_error()); 

  $add_category_res6 = mysql_query($add_category_sql6) or 

die(mysql_error()); 

  $add_category_res7 = mysql_query($add_category_sql7) or 

die(mysql_error()); 

  $add_category_res8 = mysql_query($add_category_sql8) or 

die(mysql_error()); 

   

echo"<p><b>Τα καινούργια ςτοιχεύα του δωματύου ".$_POST["namet"]." 

καταχωρόθηκαν.</b> </p> 
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5.2.5 Δπεξήγηζη ηος μενού Κπαηήζειρ. 

Σν κελνχ θξαηήζεηο είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ησλ θξαηήζεσλ απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηηο ηζηνζειίδαο. ην ππνκελνχ ηνπ εκθαλίδνληαη ηα ελεξγά δσκάηηα ηνπ 

μελνδνρείνπ, θαη επηιέγνληαο θάπνην απφ απηά βιέπνπκε ηηο θξαηήζεηο πνπ έρνπλ 

γίλεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν δσκάηην, θαη ηηο εκέξεο ηηο θξάηεζεο γηα θάζε θξάηεζε 

μερσξηζηά. 

Δπίζεο ππάξρεη έλα ζρεδηάγξακκα, ην νπνίν δείρλεη ηηο ζπλνιηθέο θξαηήζεηο γηα θάζε 

κήλα ζην ζπγθεθξηκέλν δσκάηην. 

 

 

 

Δικόνα 114 - Δμθάνιζη κπαηήζευν 
 

 

 

Ο θψδηθαο ηνπ bookings.php, μεθηλάεη κε ην απαξαίηεην require ηνπ header αξρείν 

γηα ηελ δηαρείξηζε. 

 

<?php require ?> 
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('/modules/adminmenubookings.php') 

 

Έπεηηα  απνζεθεχεη απφ ην URL, ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο δσκαηίνπ κέζσ ηεο 

κεζφδνπ $_GET,φπνπ ζχκθσλα κε απηφ γίλεηαη ην query ζηελ βάζε δεδνκέλσλ γηα 

ηελ άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο θξάηεζεο. 

Γίλεηαη ε ζχλδεζε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ, θαη έπεηηα ην query ζηνλ πίλαθα date, 

φπνπ εθεί απνζεθεχνληαη νη εκεξνκελίεο ησλ θξαηήζεσλ θαη ηα δσκάηηα ζηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ. 

 

<?php 

 

 

$room=$_GET['room']; 

$server = 'localhost'; 

$user = 'root'; 

$pass = ''; 

$i=0; 

$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);  

mysql_select_db('yoga', $connect); 

mysql_query("set character_set_client=utf8"); 

mysql_query("set character_set_connection=utf8");  

mysql_query("set collation_connection=utf8");  

mysql_query("set character_set_results=utf8"); 

mysql_query("set time_zone='+02:00'"); 

putenv("TZ=Europe/Athens"); 

mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $connect ); 

mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'", $connect ); 

 

$query7 = "SELECT * FROM date WHERE room = '$room'  ORDER BY date2 asc "; 

$results_id7 = mysql_query($query7); 

 

?> 

 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί κία while,κέζα ζηελ νπνία πεξλάκε ζε κεηαβιεηέο θαη 

εκθαλίδνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέινπκε απφ ην πξνεγνχκελν query. 

Δάλ ην query δελ επηζηξέςεη απνηειέζκαηα, παξαβιέπνπκε ηελ while θαη 

εκθαλίδνπκε ην κήλπκα " Κακία θξάηεζε ". 
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Έλα ππάξρνπλ δεδνκέλα, ζπλερίδνπκε ζηελ εθηέιεζε ηεο while. 

ηελ αξρή ζπιιέγνπκε ζε κηα κεηαβιεηή-πίλαθα κε ην φλνκα $array, ηηο θξαηήζεηο 

πνπ ππάξρνπλ ζην πεδίν ηνπ πίλαθα reserveddays. 

Ο πίλαθαο $array είλαη δηζδηάζηαηνο. 

ηελ κία δηάζηαζε ππάξρνπλ νη εκεξνκελίεο ηεο θάζε θξάηεζεο θαη ζηελ άιιε θάζε 

επφκελε θξάηεζε. 

Υξεζηκνπνηνχκε ηελ κέζνδν ηεο php unserialize() κε ηελ νπνία κεηαηξέπνπκε ηα 

δεδνκέλα ηνπ πεδίνπ reserveddays, ζε πίλαθα ηθαλφ λα ηνλ δηαβάζεη ε php, επεηδή 

ζηελ βάζε ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν απνζεθεχεη δεδνκέλα ζε κνξθή πίλαθα, αιιά κε 

ηξφπν πνπ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ε php. 

ηελ ζπλέρεηα απνζεθεχνπκε ζε 2 πίλαθεο ηελ ρξνληά ηεο πξψηεο θξάηεζεο θαη ζηνλ 

δεχηεξν ηελ ρξνληά ηεο δεχηεξεο θξάηεζεο.  

ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγνχκε έλαλ πίλαθα $array2 θαη απνζεθεχνπκε ηνλ εμαγφκελν 

πίλαθα $array, γηα ηελ παξψλ εθηέιεζε ηεο while, νπφηε δεκηνπξγείηαη έλαο 

πνιπδηάζηαηνο πίλαθαο, ν νπνίνο ζε θάζε λέα γξακκή ηνπ έρεη ηηο εκεξνκελίεο ηεο 

θάζε θξάηεζεο. 

Η δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη κέρξη ε while λα εμάγεη φια ηα δεδνκέλα απφ ην 

πεδίν reserveddays, ε νπνία εμαγσγή γίλεηαη αθνινπζηαθά ην έλα πεδίν ηνπ πίλαθαο 

ηεο βάζεο κεηά ην άιιν. 

Αθνινπζεί κία εληνιή for θαη κία εκθσιεπκέλε, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ζηελ ζειίδα ηα 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

Καη νη δχν for,εθηεινχληαη ηφζεο θνξέο, φζεο ην κέγεζνο ηνπ πίλαθα $array2 πνπ 

πεξηέρεη ηεο εκέξεο ηεο θξάηεζε. 

Η κία for απμάλεη θάζε θνξά ηηο ζηήιεο ηνπ πίλαθα $array φπνπ είλαη ε θάζε 

θξάηεζε, θαη ε δεχηεξε ηα θειία, φπνπ είλαη απνζεθεπκέλεο νη εκεξνκελίεο ηεο θάζε 

θξάηεζεο. 

Έπεηηα γίλεηαη έιεγρνο ηηο ρξνληάο πνπ είλαη ε θξάηεζε κε ηελ ησξηλή, ψζηε λα 

εκθαληζηεί ρξνλνινγηθά απφ ηελ παιαηφηεξε πξνο ηελ λεψηεξε θξάηεζε. 

Έπεηηα γίλεηαη ε ηχπσζε ζηνλ browser νη εκεξνκελίεο ηεο θάζε θξάηεζεο. 

Μφιηο νινθιεξσζνχλ νη 2 for, νινθιεξψλεηαη θαη ε δηαδηθαζίαο ηεο εκθάληζεο θαη 

ηειεηψλεη ε δηαδηθαζία. 

Δπίζεο δίπια ζε θάζε θξάηεζε, ππάξρεη έλα link,κε ην νπνίν κπνξνχκε λα κεηαβνχκε 

ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πειάηε πνπ έθαλε ηελ θξάηεζε, θαη απηφ είλαη ην αξρείν 

customers.php 
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<?php 

 

if (mysql_num_rows($results_id7) > 0) { 

    while ($row = mysql_fetch_array($results_id7)){ 

  $array= unserialize($row['reserveddays']); 

$year1[$i]=substr($row['date1'],4); 

$year2[$i]=substr($row['date2'],4); 

(int)$year2b[$i]=substr($row['date2'],6); 

 //print"Date1: ".$row['date1']." - Date2: ".$row['date2']." - 

Αριθμόσ δωματύου: ".$row['room'].", ";  

 //print_r($array); 

 //echo '</br>'; 

$array2[$i]=$array; 

 

$idarray[$i]=$row['id']; 

$room[$i]=$row['room']; 

 

$arraycode[$i]=$row['time']; 

$i=$i+1; 

 } 

   

   // for($i=0; $i<=count($array2);  $i++) { 

//  

// print_r($array2[$i]);  

// }  

  

$last=count($array2); 

$e=0; 

for ($row = 0; $row <count($array2);  $row++) { 

   echo " <li class=\"media incompleted today\"> <span class=\"priority-

label\"> <span class=\"label\"></span> </span>    <div class=\"media-

body\"> <span class=\"date\">Πληροφορύεσ Πελϊτη</span><p><b>Αριθμόσ κρϊτη-

ςησ: $arraycode[$row]</b> - Δωμϊτιο:$s </p>"; 

   echo "  <span class=\"quick-menu-icon\"> <a class=\"edit fontello-icon-

edit\" href=\"customers.php?resid=$arraycode[$row]\" data-

toggle=\"modal\"></a>  </span> </div>"; 
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   for ($col = 0; $col <  count($array2[$row]); $col++) { 

$last2=count($array2[$row])-1; 

 

$rn=($array2[$row][$last2]); 

(int)$rnm=(substr($rn,3)); 

 

 

if ($year2b[$row]>$yearnow)  { 

$array4[$row][$col]=$array2[$row][$col]; 

 echo '<li>'.$array2[$row][$col].'.'.$year2[$row].'</li>'; 

} 

 

elseif ($year2b[$row]<=$yearnow)   { 

if ($rnm < $monthnow)  { 

 $array3[$row][$col]=$array2[$row][$col]; 

 echo '<li>'.$array2[$row][$col].'.'.$year2[$row].' - <font col-

or="red">past</font></li>'; 

  

} 

else { 

  

 $array4[$e][$col]=$array2[$row][$col]; 

 

 echo '<li>'.$array2[$row][$col].'.'.$year2[$row].'</li>'; 

  



79 

 

   } 

   } 

   } 

$e=$e+1; 

   echo ' 

     </ul> 

   <p>     

 

<a href="/calendar/delete.php?id='.$idarray[$row].'"> DELETE </a> 

 

</p>'; 

      

} 

} 

 

 

else { 

  

 echo 'Καμύα κρϊτηςη'; 

} ?> 
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5.2.6 Δπεξήγηζη ηος ηπόπος δημιοςπγίαρ ηος γπαθήμαηορ ηυν κπα-

ηήζευν. 

ην adminmenubookings.php, ππάξρνπλ ηα link href γηα ηα css θαη ηα script tags πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ template. 

Δπίζεο εθεί δεκηνπξγνχκε κε html,ην κελνχ ηνπ site. 

To γξάθεκα ησλ θξαηήζεσλ δεκηνπξγείηαη επίζεο ζε απηφ ην αξρείν. 

Μέζσ javascript link πνπ ππάξρεη ζε script tags,θαινχκε ην αξρείν 

https://www.google.com/jsapi καδί κε θάπνηεο αξρηθέο παξακέηξνπο θαη θνξηψλνπκε 

ζηελ ζειίδα καο ην javascript αξρείν ηεο Google γηα ηελ δεκηνπξγία γξαθεκάησλ. 

 

<script type="text/javascript" 

          src="https://www.google.com/jsapi?autoload={ 

            'modules':[{ 

              'name':'visualization', 

              'version':'1', 

              'packages':['corechart'] 

            }] 

          }"></script> 

 

5.3 Πεπιγπαθή ηυν google charts 

 

Σα Google Charts παξέρνπλ έλα ηέιεην ηξφπν γηα λα απεηθνλίζνπλ  δεδνκέλα ζηελ 

ηζηνζειίδα. Απφ απιά γξαθήκαηα γξακκψλ κέρξη θαη πνιχπινθνη ράξηεο, ε γθαιεξί 

ησλ γξαθεκάησλ παξέρεη έλα κεγάιν αξηζκφ έηνηκσλ πξνο ρξήζε ηχπσλ 

γξαθήκαηνο. 

Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα Google Charts είλαη κε απιή 

JavaScript πνπ λα ελζσκαηψζεηε ζηελ ηζηνζειίδαο. Μπνξνχκε λα θνξηψζνπκε 

κεξηθέο βηβιηνζήθεο δηαγξακκάησλ  Google.  Απαξηζκνχκε ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

ραξηνγξαθεζνχλ, επηιέγνπκε ηηο επηινγέο γηα λα πξνζαξκφζνπκε ην γξάθεκα. ηε 

ζπλέρεηα, αξγφηεξα ζηελ ηζηνζειίδα, λα δεκηνπξγνχκε έλα <div> κε απηφ ην 

αλαγλσξηζηηθφ ηνπ γξαθήκαηνο γηα λα εκθαληζηεί ην Google δηάγξακκα. 

Όινη νη ηχπνη ησλ γξαθεκάησλ ππνινγίδνληα κε δεδνκέλα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

DataTable ηάμε, θαζηζηψληαο εχθνιε ηελ ελαιιαγή κεηαμχ ησλ ηχπσλ γξαθήκαηνο 
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φπσο θαη κπνξείηε λα πεηξακαηηζηείηε γηα λα βξείηε ηελ ηδαληθή εκθάληζε. Σν 

DataTable παξέρεη κεζφδνπο γηα ηελ ταξινόμηση, την τποποποίηση, και το 

θηιηξάξηζκα ησλ δεδνκέλσλ, θαη κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί απεπζείαο απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ζαο κέζσ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 

ηελ ζπλέρεηα, μεθηλάκε ηνλ php θψδηθα γηα λα αληιήζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ 

ζέινπκε λα δήμνπκε ζην δηάγξακκα. Αθνχ γίλεη ην ππνρξεσηηθφ connection κε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ, γίλεηαη έλα query ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, θαη ζηνλ πίλαθα diagrams, 

o νπνίνο έρεη πιεξνθνξίεο γηα ηεο θξαηήζεηο ησλ δσκαηίσλ, φπσο αθξηβψο θαη ν 

πίλαθαο date. Απνζεθεχνπκε κέζσ while εληνιήο ην πιήζνο ησλ θξαηήζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ γηα θάζε κήλα, απμάλνληαο κηα php κεηαβιεηή, πνπ έρνπκε πξνζζέζεη, 

δηαθνξεηηθή γηα θάζε κήλα ζχκθσλα κε ην πεδίν month ηνπ πίλαθα diagrams. 

Η δηαδηθαζία απηή γίλεηαη κέρξη λα ειεγρζνχλ φιεο νη γξακκέο ηνπ πίλαθα diagrams, 

θαη λα πάξνπκε γηα θάζε κήλα ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θξαηήζεσλ. 

 

  $query77 = "SELECT * FROM diagram2beds WHERE room = '$room' "; 

 $results_id77 = mysql_query($query77); 

              while ($row77 = mysql_fetch_array($results_id77)){ 

            if ($row77['month'] == 01) 

   { 

    $january=$january+1; 

   } 

   else if ($row77['month'] == 02) 

   { 

    $febrouary=$febrouary+1; 

   } 

   else  if ($row77['month'] == 03) 

   { 

    $march=$march+1; 

   } 

   else  if ($row77['month'] == 04) 

   { 

    $april=$april+1; 

   } 

   else  if ($row77['month'] == 05) 

   { 
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    $mai=$mai+1; 

   } 

   else  if ($row77['month'] == 06) 

   { 

    $june=$june+1; 

   } 

  else   if ($row77['month'] == 07) 

   { 

    $july=$july+1; 

   } 

  else   if ($row77['month'] == 08) 

   { 

    $augoust=$augoust+1; 

   } 

  else   if ($row77['month'] == 09) 

   { 

    $septeber=$septeber+1; 

   } 

  else   if ($row77['month'] == 10) 

   { 

    $october=$$ctober+1; 

   } 

  else   if ($row77['month'] == 11) 

   { 

    $november=$november+1; 

   } 

  else   if ($row77['month'] == 12) 

   { 

    $december=$december+1; 

   } 

    

} 

 

 

Έπεηηα ζπλερίδνπκε κε javascript θψδηθα, γηα λα γεκίζεη ην δηάγξακκα κε ηα 

δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζπιιέμεη απφ ηελ βάζε. 

Καιείηαη ε ζπλάξηεζε function drawChart(),  ζηελ νπνία δίλνπκε ηη ζέινπκε λα έρεη 

ν θάζεηνο άμνλαο ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη ηη ν νξηδφληηνο. 
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ηνλ νξηδφληην κήλα πιεθηξνινγνχκε ηνπο κήλεο, θαη ζηνλ θάζεην δίλνπκε ζαλ 

δεδνκέλα ηηο κεηαβιεηέο ηεο php πνπ πξνεγνχκελνο είραλ ζπιιέμεη ηηο πιεξνθνξίεο. 

Έπεηηα αθνινπζνχλ δχν αθφκα κεηαβιεηέο javascript πνπ νξίδνπκε ηνλ ηχπν ηνπ 

google chart,  θαη ηηο γεκίδνπκε κε παξακέηξνπο ζχκθσλα κε ην API πνπ  ππάξρεη γηα  

ηα google chars, ζην link:  

https://developers.google.com/chart/interactive/docs/reference 

Έρνπκε επηιέμεη λα εκθαλίζνπκε γξάθεκα γξακκηθφ, βάδνληαο ηελ επηινγή 

curve_chart. 

Έηζη νινθιεξψλεηαη ην script γηα ην γξάθεκα καο. 

 

<script type="text/javascript"> 

      google.setOnLoadCallback(drawChart); 

 

      function drawChart() { 

        var data = google.visualization.arrayToDataTable([ 

          ['Μόνασ', 'Κρατόςεισ'], 

          ['Ιανουϊριοσ',  <?php echo $january ?>], 

          ['Φεβρουϊριοσ',  <?php echo $febrouary ?>], 

          ['Μϊρτιοσ',  <?php echo $march ?>], 

          ['Άπριλιοσ',  <?php echo $april ?>], 

          ['Μϊιοσ,',  <?php echo $mai ?>], 

          ['Ιούνιοσ',  <?php echo $june ?>], 

          ['Ιούλιοσ',  <?php echo $july ?>], 

          ['Αύγουςτοσ',  <?php echo $augoust ?>], 

          ['Σεπτϋμβριοσ',  <?php echo $septeber ?>], 

          ['Οκτώβριοσ',  <?php echo $october ?>], 

          ['Νοϋμβριοσ',  <?php echo $november ?>], 

          ['Δεκϋμβριοσ',  <?php echo $december ?>], 

        ]); 

 

        var options = { 

          title: 'Company Performance', 

          curveType: 'function', 

          legend: { position: 'bottom' } 

        }; 

 

        var chart = new 
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google.visualization.LineChart(document.getElementById('curve_chart')); 

 

        chart.draw(data, options); 

      } 

    </script> 

 

Έπεηηα, ζην αξρείν bookings.php εηζάγνπκε ην div κε ην θαηάιιειν id, ψζηε λα 

εκθαληζηεί ην γξάθεκα ζηελ ζειίδα ηεο δηαρείξηζεο. 

 

<div id="curve_chart" style="width: 900px; height: 500px"></div> 

 

 

Δικόνα 15 - Google chart 
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Κεθάλαιο 6 - Υπόλοιπα Μενού 

6.1 Δπεξήγηζη ηος μενού Μενού - Γιασείπιζη λοιπών μενού 

 

Σν αξρείν editmenus.php, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ 

εηθφλσλ ησλ ππφινηπσλ κελνχ ηηο ηζηνζειίδαο. 

 

 Πιεξνθνξίεο  

 Σνπνζεζία  

 Δζηηαηφξηα 

 Παξνρέο 

 Πιεξνθνξίεο  

 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο  

 Μηθξνί Δπηζθέπηεο  

 Σαμηδησηηθέο Πιεξνθνξίεο  

 Spa 

 πλέδξηα & Δθδειψζεηο 

 

Σν αξρείν μεθηλάεη κε ην require ηνπ adminmenu.php,ην νπνίν πεξηέρεη 

ηα απαηηνχκελα css θαη javascript αξρεία. 

Έπεηηα γίλεηαη ην απαξαίηεην query ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, ψζηε λα αληιήζεη ηα 

δεδνκέλα απφ ηνλ πίλαθα menus, φια ηα θειία, ζχκθσλα κε ην φλνκα ηνπ κελνχ. 

 

 

$query = "SELECT * FROM menus WHERE name='$name'"; 

   

$results_id = mysql_query($query); 

 

$row = mysql_fetch_array($results_id); 

 

 

ηελ ζπλέρεηα ππάξρεη κία html θφξκα, ε νπνία πεξηέρεη input type κηα text area 

πεξηνρή, ε νπνία εκθαλίδεηαη κε ηνλ tinymce θεηκελνγξάθν. 
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ηελ ζπλέρεηα ππάξρνπλ άιιεο 2 θφξκεο ,νη νπνίεο έρνπλ ζαλ input type έλα 

multipart/form-data, γηα λα ζηείινπλ κε Post κέζνδν, ηα αξρεία εηθφλσλ ζε 

δηαθνξεηηθφ php αξρείν, θαη λα γίλεη ην upload. 

Η πξψηε θφξκα, καο νδεγεί ζην αξρείν mainmenupic.php, φπνπ θαη γίλεηαη ην upload 

θαη ε απνζήθεπζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηηο εηθφλαο. 

Η δεχηεξε θφξκα, καο νδεγεί κε ην submit ηεο ζην extramenupics.php, φπνπ εθεί 

γίλεηαη ην upload ησλ ππφινηπσλ εηθφλσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά κελνχ. 

 

 

<?php  

$menunumber=$row['menunumber'];  

$menuname=$row['name'];  

 } 

 $query = "SELECT * FROM menus WHERE name='$name'"; 

   

$results_id = mysql_query($query); 

 

$row = mysql_fetch_array($results_id); 

 

 

$display_block = " <div class=\"inline well well-nice\"> <form  meth-

od=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\" name=\"uploaded\" ac-

tion=\"mainmenupic.php\" \">   

<input type=\"hidden\" name=\"id\" size=\"20\" value=\"".$id."\" /> 

<input type=\"hidden\" name=\"menuname\" size=\"20\" val-

ue=\"".$menuname."\" /> 

<label for=\"file\"><h4 class=\"simple-header\">Αλλαγό 

Εικόνασ</h4></label><br> 

            <input class=\"btn btn-file\" t type=\"file\" name=\"file\" 

id=\"file\" />  

 

            <button class=\"btn btn-green\" type=\"submit\" 

id=\"btn\">Upload File</button>   

        </form> </td><td>"; 

  $display_block = $display_block.'<img style="border:3px solid 

white; " src="../menuimages/'.$row['image'].'" ALIGN=left width=160 

height=160 "  ></br>'; 
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$display_block = $display_block."<a 

href=\"deletemainmenupic.php?&id=".$row['id']."&image=".$row['image']." 

&menuname=".$menuname."\" onclick=\"return confirm 

('Are you sure you want to delete this image?')\"> 

Delete image</a></p> 

 ";  

echo $display_block; 

print "</br></br></br></br></br><input type=\"button\" class=\"btn btn-

small btn-yellow\" name=\"submit\" onClick=\"location.href='admin.php'\" 

value=\"Cancel\"></p></div>"; 

 

 

 

 

 

print " 

   

<div class=\"inline well well-nice\"> 

<form method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\" name=\"uploaded\" ac-

tion=\"extramenupics.php\" \">   

 

<input type=\"hidden\" name=\"menuname\" size=\"20\" val-

ue=\"".$menuname."\" /> 

<label for=\"file\"><h4 class=\"simple-header\">Προςθόκη καινούργιασ εικό-

νασ</h4></label><br> 

            <input class=\"btn btn-file\" type=\"file\"  

name=\"file\" id=\"file\" />   

   

            <button class=\"btn btn-green\" type=\"submit\" 

id=\"btn\">Upload File</button>  </br></br> 

        </form>Menu Photos: 

<br><table  cellpadding=8 CELLSPACING=0> 

  

  "; 

 

$query2 = "SELECT * FROM menuphotos WHERE name='$name'"; 

   

$results_id2 = mysql_query($query2); 
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   $count = 0; 

 while ($row2 = mysql_fetch_array($results_id2)){ 

 

 if($count==0){ 

print '<tr>'; 

 }      

print "<td>"; 

print"   <a href=\"editourstudiophotos.php?id=".$row2['id']."\"\>  

<img  style=\"border:3px solid white; \" 

src=\"../menuimages/".$row2['image']."\" width=200px; height=230px;   

/></a><br> 

  

<a href=\"deleteextramenupic.php?id=".$row2['id']."&image=".$row2['image']. 

"&menuname=".$menuname."\" onclick=\"return confirm 

('Are you sure you want to delete this image?')\">Delete this im-

age</a></td> 

 

 "; 

 

 

  if($count==3){ 

        print '</tr>'; 

      $count = 0; 

       } 

       else{ 

        

        $count++; 

} 

} 

 

print "</table></br><input type=\"button\" class=\"btn btn-small btn-

yellow\"  name=\"submit\" onClick=\"location.href='admin.php'\" val-

ue=\"Cancel\"></p></div>"; 

 

 

?> 
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ηελ πξψηε θφξκα, εκθαλίδνπκε ηελ βαζηθή εηθφλα ηνπ κελνχ πνπ ππάξρεη ζην front-

end. 

Γίλεηαη έλα query ζηνλ πίλαθα menus, ζπιιέγνπκε ηα δεδνκέλα απφ ηα πεδία, θαη 

κέζσ mysql_fetch_array($results_id), απνζεθεχνπκε ζε κία php κεηαβιεηή $row. 

H mysql_fetch_array, ηνπνζεηεί ζε πίλαθα ηα απνηειέζκαηα ηνπ query ηα νπνία 

έρνπλ απνζεθεπηεί ζηελ κεηαβιεηή $results_id. 

Έπεηηα, θαινχκε κε θψδηθα ην πεδίν image,φπνπ πεξηέρεη ην φλνκα ηνπ αξρείνπ ηηο 

εηθφλαο, θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ζε tags <img src="$row['image']">, λα 

εκθαλίδεηαη ε εηθφλα ζηελ ζειίδα ηεο δηαρείξηζεο. 

Γίπια απφ ηελ εηθφλα ππάξρεη έλα delete link, φπνπ νδεγεί ζην αξρείν  

deletemainmenupic.php, φπνπ κέζα απφ ην URL, πεξλάεη ην id ηηο εηθφλαο, ην φλνκα 

ηεο θαη ην φλνκα ηνπ κελνχ πνπ ην πεξηέρεη, ψζηε λα γίλεηαη ην θαηάιιειν DELETE 

απφ ηελ βάζε. 

Με ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν, ιεηηνπξγεί θαη ε δεχηεξε θφξκα, πνπ καο εκθαλίδεη φιεο 

ηηο extra εηθφλεο πνπ ππάξρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν menu. Μέζσ ηνπ query πνπ γίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα menuphotos, εκθαλίδνπκε ζε έλαλ html table, φιεο ηηο εηθφλεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα γηα ην ζπγθεθξηκέλν menu. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο δηαγξαθήο νπνηαδήπνηε εηθφλαο, θάλνληαο clik ζην link 

DELETE θαη πεξλψληαο κέζσ ηνπ URL, ην φλνκα, ην id θαη φλνκα ηνπ κελνχ ηεο 

εηθφλαο, ψζηε λα γίλεη ην θαηάιιειν DELETE απφ ηελ βάζε, αιιά θαη ηνπ αξρείνπ 

απφ ηνλ server. 

 

Κεθάλαιο 7 - Η Βάζη δεδομένυν 

7.1  SQL 

Η γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ ηζηνζειίδα γηα επηθνηλσλία κε ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ είλαη ε SQL. 

Η SQL, απφ ην Structured Query Language, είλαη κία γιψζζα ππνινγηζηψλ ζηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, ζε έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (Relational Database Management 

System,  RDBMS) θαη ε νπνία, αξρηθά, βαζίζηεθε ζηε ζρεζηαθή άιγεβξα. Η γιψζζα 

πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηεο αλάθηεζεο θαη ελεκέξσζεο δεδνκέλσλ, δεκηνπξγίαο θαη 
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ηξνπνπνίεζεο ζρεκάησλ θαη ζρεζηαθψλ πηλάθσλ, αιιά θαη ειέγρνπ πξφζβαζεο ζηα 

δεδνκέλα.  

Η SQL ήηαλ κία απφ ηηο πξψηεο γιψζζεο γηα ην ζρεζηαθφ κνληέιν ηνπ Edgar F. Codd, 

ζην ζεκαληηθφ άξζξν ηνπ ην 1970, θαη έγηλε ε πην επξέσο  ρξεζηκνπνηνχκελε 

γιψζζα γηα ηηο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Η γιψζζα SQL ππνδηαηξείηαη ζε δηάθνξα γισζζηθά ζηνηρεία, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

 Clauses, νη νπνίεο είλαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πξναηξεηηθέο, αιιά απαξαίηε-

ηα ζπζηαηηθά ησλ δειψζεσλ θαη εξσηήζεσλ. 

 Expressions πνπ κπνξνχλ λα παξαγάγνπλ είηε ηηο θιηκαθσηέο ηηκέο είηε πίλα-

θεο πνπ απνηεινχληαη απφ ζηήιεο θαη ζεηξέο ζηνηρείσλ. 

 Predicates πνπ δηεπθξηλίδνπλ ηνπο φξνπο πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ζαλ 

ζσζηφ ή ιάζνο. 

 Queries πνπ αλαθηνχλ ηα ζηνηρεία βαζηζκέλεο ζε εηδηθά θξηηήξηα. 

 Statements πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ κηα επίδξαζε ζηα ζρήκαηα θαη ηα ζηνηρεία, 

ή πνπ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ζπλδέζεηο απφ 

άιια πξνγξάκκαηα. 

 Σν θελφ αγλνείηαη γεληθά ζηηο Statements θαη ηηο Queries SQL. Έλα θελφ είλαη 

φκσο απαξαίηεην γηα λα μερσξίδεη Statements φπσο θαη ζηελ θαλνληθή γξαθή 

θεηκέλσλ. 

7.2  Δπεξήγηζη ηηρ βάζηρ δεδομένυν. 

 

Μέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο phpmyadmin, δεκηνπξγνχκε ηελ βάζε δεδνκέλσλ καο κε 

φλνκα hotel,κε θσδηθνπνίεζε utf8_general_ci, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη φινη νη 

αγγιηθνί θαη ειιεληθνί ραξαθηήξεο. 

Σν phpMyAdmin είλαη έλα δσξεάλ εξγαιείν ινγηζκηθνχ γξακκέλν ζε PHP πνπ 

πξννξίδεηαη γηα λα ρεηξηζηεί ηελ δηαρείξηζε ηεο MySQL κέζσ ηνπ World Wide Web. 

Σν phpMyAdmin ππνζηεξίδεη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ MySQL.  

Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο ρξήζηε (δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, πίλαθεο, πεδία, ζρέζεηο, επξεηήξηα, 



91 

 

νη ρξήζηεο, άδεηεο, θιπ), ελψ εμαθνινπζείηε λα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα εθηειέζεηε 

άκεζα νπνηαδήπνηε δήισζε SQL. 

 

Γεκηνπξγνχκε έπεηηα φινπο ηνπο πίλαθεο πνπ ζα ρξεηαζηνχκε γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη 

απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ηζηνζειίδαο, πνιινχο απφ απηνχο, ηνπο έρνπκε 

αλαθέξεη ήδε. 

πλνιηθά έρνπκε 9 πίλαθεο. 

 

 

Δικόνα 126 - Πίνακερ βάζηρ δεδομένυν 

 

Ο θάζε πίλαθαο πεξηέρεη θάπνηα πεδία, γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ εθάζηνηε δεδνκέλσλ. 

 

7.3 Database schema ηιρ ιζηοζελίδαρ 

 

Έλα ζρεζηαθφ ζρήκα βάζεο δεδνκέλσλ είλαη νη πίλαθεο , ηηο ζηήιεο θαη ηηο ζρέζεηο 

πνπ ζπλζέηνπλ κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ. 

Έλα ζρεζηαθφ ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ βνεζά λα νξγαλσζεί  θαη λα θαηαλνεζεί ε 

δνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 
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Δικόνα 17 - Database schema 

7.3.1 Πίνακαρ admin 

Ο πίλαθαο admin,είλαη ππεχζπλνο γηα ην Login ζην δηαρεηξηζηηθφ κέξνο ηνπ 

site. Πεξηέρεη 2 πεδία, ην username θαη ην Password, ηχπνπ varchar, επεηδή πεξηέρνπλ 

ραξαθηήξεο. 

Σν πεδίν password είλαη θσδηθνπνηεκέλν κε ηνλ αιγφξηζκν md5,ψζηε λα κελ είλαη 

θαηαλνεηφ αλ δηαβαζηεί ρσξίο απνθσδηθνπνίεζε. 
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Δικόνα 138 - Πίνακαρ admin 

 

7.3.2 Πίνακαρ customers 

Ο πίλαθαο customers απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ηνπ μελνδνρείνπ, θάζε 

θνξά πνπ γίλεηαη θάπνηα θξάηεζε. 

Απνηειείηε απφ 11 πεδία, ηα νπνία είλαη: 1. id, 2. name, 3. surname, 4. email, 5. 

identity, 6. Birthmonth, 7. Birthday, 8. Birthyear, 9. telephone, 10. cellphone, 11. 

registrationid. Όια είλαη ηχπνπ varchar, επεηδή πεξηέρνπλ ραξαθηήξεο, εθηφο απφ ην 

id,ην νπνίν είλαη ηχπνπ intenger. 

Σν πεδίν id απνζεθεχεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηηο θάζε εγξάθεο, θαη είλαη κνλαδηθφ γηα 

θάζε εγγξαθή. 

Σν πεδίν name απνζεθεχεη ην φλνκα ηνπ πειάηε ηεο θάζε εγγξαθήο. 

Σν πεδίν surname απνζεθεχεη ην επίζεην ηνπ πειάηε ηεο θάζε εγγξαθήο. 

Σν πεδίν email απνζεθεχεη ην email ηνπ πειάηε ηεο θάζε εγγξαθήο. 

Σν πεδίν identity απνζεθεχεη ηνλ αξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε ηεο θάζε 

εγγξαθήο. 

Σα πεδία Birthmonth, Birthday, Birthyear απνζεθεχνπλ αληίζηνηρα ηνλ κήλα, ηελ 

κέξα θαη ηελ ρξνλνινγία γελλήζεσο. 

Σα πεδία telephone,cellphone απνζεθεχνπλ ηα ηειέθσλα ηνπ πειάηε. 

Καη ην πεδίν registrationid απνζεθεχεη έλα λνχκεξν, κνλαδηθφ γηα ηνλ θάζε πειάηε. 
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Δικόνα 149 - Πίνακαρ customers 

 

7.3.3 Πίνακαρ date 

Ο πίλαθαο date,πεξηέρεη 8 πεδία ,θαη πεξηέρεη ηα δεδνκέλα γηα ηελ θάζε θξάηεζε. 

1. id, 2. date1, 3. date2, 4.reserveddates, 5.room, 6.time, 7.confirm, 8. totalprice. 

Όια είλαη ηχπνπ varchar, επεηδή πεξηέρνπλ ραξαθηήξεο, εθηφο απφ ην id,ην νπνίν 

είλαη ηχπνπ intenger. 

Σν πεδίν id απνζεθεχεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηηο θάζε εγγξαθήο, θαη είλαη κνλαδηθφ γηα 

θάζε εγγξαθή. 

Σν date1,απνζεθεχεη ηελ εκεξνκελία άθημεο, ην date ηελ εκεξνκελία αλαρψξεζεο. 

Σν reserveddates, απνζεθεχεη έλαλ πίλαθα κε θάζε εκεξνκελία ηεο θξάηεζεο, ηα 

νπνία ππνινγίδνληαη πξηλ γίλεη ε απνζήθεπζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, ζην αξρείν 

savetodb.php. 

Σν πεδίν room,απνζεθεχεη ηνλ ηχπν ηνπ δσκαηίνπ γηα ηελ θξάηεζε, ην 

time,απνζεθεχεη ην timestamp ηεο ζηηγκήο πνπ γίλεηαη ε θξάηεζε. 

Σν confirm απνζεθεχεη εάλ έρεη επηβεβαησζεί ε θξάηεζε ηηκή YES ή NO. 

Καη ην totalprice απνζεθεχεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θξάηεζεο. 
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Δικόνα 20 - Πίνακαρ date 

 

7.3.5 Πίνακαρ diagram 

Ο πίλαθαο diagram, απνζεθεχεη ηηο θξαηήζεηο ηνπ θάζε δσκαηίνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

κήλα ηεο θξάηεζεο θαη ηελ ρξνληά. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηα Google graphs, ψζηε λα 

γίλεη ε δεκηνπξγία ησλ γξαθεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο κεληαίεο θξαηήζεηο ηνπ θάζε 

δσκαηίνπ. 

Πεξηέρεη 3 πεδία, ηχπνπ varchar, θαη ην id ηχπνπ integer. 

Σα πεδία απηά είλαη: 1.id, 2.year, 3.month, 4. room. 

Σν πεδίν id απνζεθεχεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηηο θάζε εγγξαθήο, θαη είλαη κνλαδηθφ γηα 

θάζε εγγξαθή. 

Tν πεδίν year απνζεθεχεη ηελ ρξνληά ηεο θξάηεζεο ηνπ εθάζηνηε δσκαηίνπ. 

Tν πεδίν month απνζεθεχεη ηoλ κήλα ηεο θξάηεζεο ηνπ εθάζηνηε δσκαηίνπ. 

Tν πεδίν room απνζεθεχεη ηνλ ηχπνπ ηνπ δσκαηίνπ ηεο θξάηεζεο. 
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Δικόνα 21 - Πίνακαρ diagram 

7.3.6 Πίνακαρ Login_Attempts 

Ο πίλαθαο Login_Attempts θξαηάεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλεη θάπνηνο ρξήζηεο γηα 

λα ζπλδεζεί ζην δηαρεηξηζηηθφ κέξνο. 

Σν αξρείν index.php ζηνλ ππνθάθειν admin, ειέγρεη απηφ ην αξρείν θνηηψληαο ηνλ 

αξηζκφ πνπ ππάξρεη ζην πεδίν tries ηνπ πίλαθα, θαη εάλ είλαη απφ 3 θαη πάλσ, 

θιεηδψλεη ηελ ζπγθεθξηκέλε IP γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Πεξηέρεη 2 πεδία ηχπνπ integer,θαη 3 πεδία ηχπνπ varchar. 

1.id ,2. tries, 3. IP, 4. time, 5. later_time. 

Σν πεδίν id απνζεθεχεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηηο θάζε εγγξαθήο, θαη είλαη κνλαδηθφ γηα 

θάζε εγγξαθή. Οη εγγξαθέο απμάλνληαη θάζε θνξά πνπ κηα θαηλνχξγηα IP πξνζπαζεί 

λα θάλεη login. 

To πεδίν tries απνζεθεχεη ηνλ αξηζκφ ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Login 

πνπ θάλεη θάζε θνξά κία ζπγθεθξηκέλε IP. 

Σν πεδίν time απνζεθεχεη ηελ ψξα πνπ γίλεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ login. 

To πεδίν later_time, είλαη θελφ θαη γεκίδεη κφλν φηαλ ην tries γίλεη 3 θαη απνζεθεχεη 

κία ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ. Αλ ε ζπγθεθξηκέλε IP πξνζπαζήζεη λα θάλεη 

login,πξηλ απηήλ ηελ ρξνληθή ζηηγκή, δελ ηηο επηηξέπεηαη. Δάλ είλαη κεηά απφ απηήλ 

ηελ ρξνληθή ζηηγκή, ηεο επηηξέπεηαη θαη κέζα ζην αξρείν index.php ηνπ ππνθάθεινπ 

admin, γίλεηαη απηφο ν έιεγρνο. Μεδελίδεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε IP, ην πεδίν 

tries,ην later_time,θαη ην time αιιάδεη ζχκθσλα κε ην λέν timestamp. 
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Δικόνα 2215 - Πίνακαρ login attempts 

7.3.7 Πίνακαρ menu 

O πίλαθαο menu πεξηέρεη φια ηα θείκελα θαη ην φλνκα ηηο βαζηθήο εηθφλαο ηνπ θάζε 

κελνχ ηνπ θεληξηθνχ κελνχ ηηο ηζηνζειίδαο. 

Σα πεδία id θαη ην menunumber είλαη ηχπνπ integer, ηα πεδία name θαη image,είλαη 

ηχπνπ varchar, θαη ην details είλαη longtext. 

Σν πεδίν id απνζεθεχεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηηο θάζε εγγξαθήο, θαη είλαη κνλαδηθφ γηα 

θάζε εγγξαθή κελνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ πξσηεχνλ θιεηδί γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ 

πίλαθα menu κε ηνλ menuphotos. 

To πεδίν name πεξηέρεη ην φλνκα ηνπ κελνχ, ην πεδίν details ην θείκελν πνπ ππάξρεη 

ζε θάζε κελνχ. 

Σν πεδίν image πεξηέρεη ην φλνκα ηεο θεληξηθήο εηθφλαο ηνπ θάζε κελνχ, θαη ηέινο ην 

πεδίν menunumber, πεξηέρεη έλαλ αξηζκφ δηαθνξεηηθφ γηα θάζε κελνχ. 
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Δικόνα 163 - Πίνακαρ Menu 

 

7.3.8  Πίνακαρ menuphotos 

Ο πίλαθαο menuphotos πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ extra εηθφλσλ γηα θάζε menu. 

Απνηειείηαη απφ δχν πεδία varchar θαη έλα πεδίν integer. 1.id, 2. name, 3. image. 

Σν πεδίν id απνζεθεχεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηηο θάζε εγγξαθήο, θαη είλαη κνλαδηθφ γηα 

θάζε εγγξαθή. 

Σν πεδίν name απνζεθεχεη ην πξφζεκα ηνπ νλφκαηνο ηνπ θάζε κελνχ, ψζηε ζχκθσλα 

κε απηφ λα κπνξεί λα γίλεη ε αληηζηνίρεζε ηεο θάζε εηθφλαο ζην ζσζηφ κελνχ. 

Σν πεδίν image, απνζεθεχεη ην φλνκα ηεο εηθφλαο. 

 

 

 

 

 

Δικόνα 174 - Πίνακαρ menuphotos 
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7.3.9  Πίνακαρ rooms 

Ο πίλαθαο πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηεγνξίεο δσκαηίσλ ηνπ 

μελνδνρείνπ. Απνηειείηαη απφ 10 πεδία. 

Σν πεδίν id,ηχπνπ integer, απνζεθεχεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηηο θάζε εγγξαθήο, θαη 

είλαη κνλαδηθφ γηα θάζε εγγξαθή. 

Σν πεδίν image, ηχπνπ varchar, απνζεθεχεη ην φλνκα ηνπ αξρείνπ ηεο βαζηθήο 

εηθφλαο ηεο θάζε εγγξαθήο θαηεγνξίαο δσκαηίνπ. 

Σν πεδίν shorttext είλαη ηχπνπ longtext θαη πεξηέρεη έλα κηθξφ θείκελν γηα ην 

δσκάηην. 

Σν πεδίν name είλαη ηχπνπ text, θαη πεξηέρεη ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ δσκαηίνπ. 

Σν πεδίν sort είλαη ηχπνπ integer θαη πεξηέρεη ηελ ηηκή ηνπ δσκαηίνπ γηα κία 

δηαλπθηέξεπζε. 

Σν πεδίν capacity είλαη ηχπνπ integer θαη πεξηέρεη ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ θάζε 

δσκαηίνπ. 

Σν πεδίν host είλαη ηχπνπ integer θαη πεξηέρεη ηoλ αξηζκφ ηνπ πιήζνπο ησλ δσκαηίσλ 

ηηο εθάζηνηε θαηεγνξίαο. 

Σν πεδίν details είλαη ηχπνπ longtext θαη πεξηέρεη ην θείκελν κε ηηο  πιεξνθνξίεο ηνπ 

θάζε δσκαηίνπ. 

Σν πεδίν facilities είλαη ηχπνπ longtext θαη πεξηέρεη ην θείκελν κε ηηο παξνρέο ηνπ 

θάζε δσκαηίνπ. 

Σν πεδίν category είλαη ηχπνπ varchar θαη πεξηέρεη ηελ θαηεγνξία ηνπ θάζε δσκαηίνπ. 

Σν πεδίν roomnumber είλαη ηχπνπ Integer θαη πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

θάζε θαηεγνξία δσκαηίνπ. 
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Δικόνα 185 - Πίνακαρ rooms 

7.2.10 Πίνακαρ photos 

O πίλαθαο photos πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ extra εηθφλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε 

κελνχ. 

Απνηειείηαη απφ 4 πεδία ηχπνπ text θαη έλα πεδίν ηχπνπ integer. 

Σν πεδίν id απνζεθεχεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηηο θάζε εγγξαθήο, θαη είλαη κνλαδηθφ γηα 

θάζε εγγξαθή. 

Σν πεδίν image απνζεθεχεη ην φλνκα ηεο εηθφλαο. 

Σν πεδίν galleryname απνζεθεχεη ηελ θαηεγνξία δσκαηίνπ πνπ αλήθεη ε θάζε εηθφλα, 

ψζηε φηαλ γίλεη ην query ζε απηφλ ηνλ πίλαθα, λα εκθαληζηνχλ νη εηθφλεο ζηηο 

θαηάιιειεο θαηεγνξίεο. 

Σν πεδίν title πεξηέρεη έλα λ ηίηιν γηα ηελ θάζε εηθφλα θαη ην πεδίν text πεξηέρεη έλα 

θείκελν γηα ηελ θάζε εηθφλα. 
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Δικόνα 196 - Πίνακαρ photos 

 

 

 

8. Δπίλογορ 
 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κειεηήζακε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αλζξψπνπ 

θαη ππνινγηζηή, θάλνληαο κηα εθαξκνγή ελφο ηζηνρψξνπ κε ζηνηρεία HCI. 

Παξαηεξήζακε πσο ζηνπο ρξήζηεο είλαη αξθεηά εχθνιν λα θάλνπλ ηελ θξάηεζε 

δσκαηίνπ πνπ ζέινπλ, ζε έλα site κε ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ θαη κνληέξλα γξαθηθά, θαη 

ρσξίο πνιππινθφηεηα ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

8.1 Σύνοτη και ζςμπεπάζμαηα 

 

ηηο εκέξεο καο νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

είλαη δεθάδεο. Η ηεξάζηηα ξνή πιεξνθνξίαο θαζηζηά πνιχ δχζθνιε ηελ άκεζε 

εζηίαζε ησλ ρξεζηψλ ζην ζέκα ελδηαθέξνληφο ηνπο. Η πξνζπέιαζε ησλ ηζηνζειίδσλ 

είλαη πηα ζέκα κεξηθψλ δεπηεξνιέπησλ.  Μέζα ζε απηά ηα δεπηεξφιεπηα ζα πξέπεη 

κία ηζηνζειίδα ή κία web εθαξκνγή λα κπνξέζεη λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

ρξήζηε, ψζηε λα πεηχρεη ην ζηφρν ηεο πνπ είλαη ε παξακνλή ηνπ.  

Η ζεκαζία ηνπ γξαθηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε απηφ ην ζηφρν είλαη θνκβηθή. Δίλαη ην πξψην 

ζηνηρείν πνπ πξνζέρεη ζπλεηδεηά ν ρξήζηεο κέζα  ζε  κεξηθά  δεπηεξφιεπηα, αιιά  

θαη  ην  πξψην  ζηνηρείν  πνπ ππνζπλείδεηα δηακνξθψλεη ηελ αίζζεζε ηεο 

επραξίζηεζή ηνπ κφιηο ζε κεξηθά millisecond. Η έληαμε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 
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γξαθηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνλ θχθιν αλάπηπμεο κηαο ηζηνζειίδαο θξίλεηαη ινηπφλ 

απαξαίηεηε.  

Οη λέεο ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ 

πινχζηαο δηαδξαζηηθφηεηαο. Μέρξη  ζήκεξα  ε  πινπνίεζε  κεζφδσλ αμηνιφγεζεο 

γξαθηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο ε ραξηνγξάθεζε πξνηίκεζεο, ήηαλ πνιχ δχζθνιε θαζψο 

απαηηνχζε ηελ αλάπηπμε πνιχπινθσλ δηεπηθαλεηψλ, πάλσ ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο ζα 

θαινχηαλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ.  

Με ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  φπσο HTML5, CSS3 θαη jQuery είλαη πιένλ 

δπλαηή ε αλάπηπμε ηέηνησλ εθαξκνγψλ.  

8.2 Μελλονηικέρ Δπεκηάζειρ 

 

Όζν ην Γηαδίθηπν θαη νη ηζηφηνπνη γίλνληαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ marketing 

κηαο εηαηξείαο, ηφζν πην επηηαθηηθή γίλεηαη ε ρξήζε κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ηεο 

επρξεζηίαο ησλ ηζηνηφπσλ πνπ λα κεηξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ηζηφηνπνπ θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ. 

Η αμηνιφγεζε επρξεζηίαο ησλ ηζηνηφπσλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο 

ζηε δεθαεηία ηνπ ΄90. ηηο αξρέο εζεσξείην κηα δηαδηθαζία αξθεηά δαπαλεξή θαζψο 

απαηηνχζε ε θάζε εηαηξεία λα δηαζέηεη εξγαζηήξην, εμνπιηζκφ θαη εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ. ηηο εκέξεο καο, ππάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο, αξθεηέο απφ 

απηέο απαηηνχλ ειάρηζηε έσο θαζφινπ νηθνλνκηθή επέλδπζε. Μηα εηαηξεία, ε νπνία 

δηαζέηεη ειάρηζηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, κπνξεί κε ειάρηζηα ρξήκαηα λα 

πξαγκαηνπνίεζε θάπνηα απνκαθξπζκέλε αμηνιφγεζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

πιεξψζεη γηα ην εξγαζηήξην θαη ηνλ εμνπιηζκφ.  

Γεληθά, ζήκεξα ην θφζηνο νινέλα θαη κεηψλεηαη θαη ε πξνζθνξά ησλ δνθηκψλ 

επρξεζηίαο απμάλεηαη, νπφηε φιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο κειινληηθά ζα έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δνθηκέο αμηνιφγεζεο επρξεζηίαο γηα ηνπο 

ηζηφηνπνπο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επελδχζνπλ κεγάια πνζά. 

 

 

 

 

 



103 

 

Παπάπηημα Α - Βιβλιογπαθία  
 

B.1 Βιβλία - Άπθπα 

 

1. Αλληλεπίδραζη Ανθρώποσ-Υπολογιζηή - πχξνο πξκαθέζεο 

"Διιεληθά Γξάκκαηα" - Δ.Α.Ι.Σ.Τ. CTI Press, ISBN 960-406-522-X, 2003 

 

2. Αβνχξεο, Ν. (2000), Ειζαγωγή ζηην Επικοινωνία Ανθρώποσ-Υπολογιζηή. Αζήλα: 

Γίαπινο   

 

3. Andrews, K. (2011), Human-Computer Interaction. Απζηξία: Graz University of 

Technology 

 

4. The HCI Foundations for Interaction Design (Heim Steven)  

 

5. Shneiderman B., Στεδίαζη διεπαθής τρήζηη. Δθδφζεηο Σδηφια, 2010. 

 

6. Dix A., Finlay J., Abowd G., Beale R., Επικοινωνία Ανθρώποσ - Υπολογιζηή.  

Δθδφζεηο Μ.Γθηνχξδαο, 2004 

 

7. PHP3 and MySQL Web Development, William,Gilmore, 2001 

 

8. Hilbert, D.M. και Redmiles, D.F. (2000), Extracting Usability Information from 

User Interface Events, ACM Computing Surveys (CSUR) 

 

9. Πλήρες εγτειρίδιο ηης HTML και CSS,Laura lemay,Rafe Colbun.  

Δθδφζεηο Μ.Γθηνχξδαο, 2011 

 

10. Μάθεηε Ajax, Javascript και PHP, Ballard, Phil, Moncur, Micheael 

 

11. Η γλώζζα JavaScript, Ληαθέαο, Γηψξγνο. Κιεηδάξηζκνο 
 

 

Β.2 Γικηςακέρ πηγέρ 

 

 

1.Introduction to HCI 

http://www.cs.bham.ac.uk/~rjh/courses/IntroductionToHCI/2013-

14/GroupSubmissions/Group12.pdf 

 

2. UNIVERSITY OF CRETE 

http://www.csd.uoc.gr/~hy464/files/lectures/HTML5-CSS3-JQUERY.pdf 

 

3. http://www.hci-course.gr/ 

 

4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  http://www.syros.aegean.gr/users/kgp/BookSlides/1-

2.HCI_Foundations_Koutsabasis.pdf 



104 

 

 

5. Google docs - Human-Computer Interaction: Interaction Modalities and 

Techniques 

https://books.google.gr/books?id=p5W6BQAAQBAJ&pg=PA735&lpg=PA735&dq=j

query+in+human+computer&source=bl&ots=begYEknWSM&sig=jO-

pbuSskWlcIozDM8bj5uFeO60&hl=el&sa=X&ei=M7M7VYDLCIncUeCrgZAD&ve

d=0CFgQ6AEwCA#v=onepage&q=jquery%20in%20human%20computer&f=false 

 

6. Wikipedia - Human–computer interaction 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human%E2%80%93computer_interaction 

 

7. W3Schools Online Web Tutorials 

http://www.w3schools.com/ 

 

8. PHP Official site 

http://php.net/ 

 

9. Ajax (programming) - Wikipedia, the free encyclopedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_%28programming%29 

 

10. jQuery Official site API Documentation 

http://api.jquery.com/ 

 

11. Ajax | jQuery Learning Center 

https://learn.jquery.com/ajax/ 

 

12. Nielsen Norman Group (2003) Usability 101: Introduction to Usability. 

http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ 

 

13. Nielsen Norman Group  (2000) Why You Only Need to Test with 5 Users. 

http://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/  

 

14. Nielsen Norman Group   (2011) How Long Do Users Stay on Web Pages. 

http://www.nngroup.com/articles/how-long-do-users-stay-on-web-pages/ 

 

15. Danino, Ν (2001) Human-Computer Interaction and Your Site. 

http://www.sitepoint.com/computer-interaction-site/ 

 

16. ACM SIGCH (1992)  Definition of HCI. http://old.sigchi.org/cdg/cdg2.html#2_1 

 

17. http://el.wingwit.com 

 

18. http://ahci.wikispaces.com  

 

http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/
http://www.nngroup.com/articles/how-long-do-users-stay-on-web-pages/
http://www.sitepoint.com/computer-interaction-site/
http://old.sigchi.org/cdg/cdg2.html#2_1
http://el.wingwit.com/
http://ahci.wikispaces.com/

